
1Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej



2 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej



3Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Od redakcji

Spis treści

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów.

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
Zamówienia na druk materiałów reklamowych przyjmuje Biuro   (adres powyżej).

Redakcja przyjmuje materiały tylko na nośnikach elektronicznych.

Rachunek bankowy PEKAO SA: 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415

Wydawca:
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
Redakcja:
Zespół redakcyjny na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

Adres redakcji:
ul. Dekerta 2, 35-030 Rzeszów  oilrz@pro.onet.pl, tel.: 17/717 77 17
Adres internetowy OIL: 
www.oil.rzeszow.pl  Zdjęcie na okładce: Adobe Stock

Biuro OIL w Rzeszowie pracuje:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1800

środa  800 - 1500

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1500

Klub seniora
Pierwsza środa miesiąca godz. 1600

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

DYŻURY PRAWNIKA:
poniedziałek 1300 - 1600

wtorek  1430 - 1730

środa  1400 - 1600

czwartek  1500-1600

Fotografie z wierszem
pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Zbliżają się Zjazdy lekarskie. Zachęcamy wszystkim lekarzy 
do lektury materiałów zjazdowych i wzięcia udziału w tych 
istotnych dla środowiska wydarzeniach. W Biuletynie spo-

ro miejsca poświęcamy problemom pandemii. Publikujemy za-
lecenia  postępowania w zakażeniach SARS COV-19. Znajdą też 
państwo obszerny artykuł na temat powikłań kardiologicznych 
związanych z zakażeniem koronawirusem.  W piśmie także odpo-
wiedzi na pytania  jak  radzić sobie z emocjami w czasach covid. 
Przedstawiamy też wywiad z dr.n.med. Pawłem Grzesiowskim eks-
pertem NRL d.s walki z COVid 19 . Znajdą też państwo rozmowę 
na temat opieki paliatywnej i potrzeb pacjentów zbliżających się 
do kresu swego życia.  W tym numerze rozpoczynamy też nowy 
autorski cykl  Muzyczne felietony doktora Ciepieli.  Poza tym 
wszystkie stałe pozycje.
Zapraszamy do lektury!
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Okiem prezesa OIL
Lekarze spoza EU. Zgodnie z oprotestowaną przez Sa-
morząd Ustawą Ministerstwo Zdrowia bezrefleksyjnie po-
dejmuje decyzje nakazujące okręgowym izbom lekarskim 
wydawanie praw wykonywania zawodu lekarza/lekarza 
dentysty. Tak naprawdę pozbawiono nas możliwości weryfi-
kacji danych przedstawianych przez kolegów lekarzy, głów-
nie z Ukrainy i Białorusi, którzy zdecydowali się na podjęcie 
pracy w Polsce. W naszej Izbie do tej pory wydaliśmy 8 takich 
praw, sprawdzając nieformalnie poziom znajomości języka 
polskiego u kandydata. W rozmowach uświadamiamy i za-
chęcamy każdego lekarza aby w jak najkrótszym czasie po-
starał się nostryfikować dyplom i przystąpił do LEKu/LDEKu.. 
Niestety zdarzają się osoby (na szczęście na razie nie u nas), 
które nie mówią ani nie rozumieją języka polskiego a ponie-
waż otrzymały decyzję z MZ, próbują uzyskać PWZ. Choć 
nie jest to wykluczone, mam nadzieję, że podobne sprawy 
nie będą musiały kończyć się w sądzie. A MZ „nie odpusz-
cza”. Zaskarżyło właśnie do Sądu Najwyższego uchwałę Na-
czelnej Rady Lekarskiej nr 1/21/VIII z dnia 29 stycznia 2021 r. 
dotyczącą sposobu rozpoznawania wniosków o przyznanie 
prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza lub lekarza den-
tysty w zakresie, w jakim dotyczy ona osób, które uzyskały 
kwalifikacje poza granicami UE. SN po otrzymaniu wniosku 
zwrócił się do samorządu lekarskiego z prośbą o ustosunko-
wanie się do zarzutów. Jest to pierwszy tego typu wniosek 
skierowany do sądu przeciwko NRL. Czekamy na finał. 

Egzamin specjalizacyjny w sesji wiosennej. Pomimo bra-
ku specjalistów Minister Zdrowia pozostał nieugięty i nie 
pozwolił aby ze względu na pandemię zrezygnować z ust-
nej części egzaminu specjalizacyjnego. Niektórzy koledzy 
czekają na egzamin już 2 miesiące.

Spotkanie z parlamentarzystami. W związku z procedo-
waniem nowej ustawy dotyczącej regulacji wynagrodzeń 
w ochronie zdrowia, w siedzibie OIL w Rzeszowie zostało 
zorganizowane spotkanie z parlamentarzystami, którego 
celem było przedstawienie aktualnej sytuacji  w ochronie 
zdrowia. Współgospodarzem spotkania był kol. Zdzisław 
Szramik z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. 
Zaproszenie przyjęło 5 posłów co na prawie 30 zaproszo-
nych nie jest liczbą zbyt wygórowaną, niemniej jednak nale-
ży cieszyć się z faktu, że była reprezentacja dwóch najwięk-
szych ugrupować sejmowych (3 posłów z PO i 2 posłów z 
PIS). Przedstawiono dane dotyczące poziomu finansowania 
ochrony zdrowia oraz liczby zatrudnionych pracowników 
w porównaniu do innych krajów OECD. W rankingu Pol-
ska wypada niestety bardzo niekorzystnie a właściwie źle 
w większości analizowanych wskaźników. Co więcej, dyna-
mika zmian z ostatniej dekady oraz szacunki na następne 
lata pokazują bardzo jasno, że brak konkretnych działań i 
sposób postrzegania „zdrowia” może powodować dalsze 
pogarszanie opieki zdrowotnej i zapaść systemu. Choć po-
słowie uczestniczący w spotkaniu nie polemizowali z licz-

bami przekaz ze strony przedstawicieli obozu rządzącego 
pozostał jasny: w ich ocenie lekarze zarabiają bardzo dobrze 
(i nie wiadomo jak dotrzeć z informacją, że są to zarobki 
lekarzy pracujących na kontraktach i dodatkowo w czasie 
zdecydowanie ponadnormatywnym), nie musimy się mar-
twić bo młodzi lekarze nie będą tak chętnie wyjeżdżali do 
pracy za granicę, a jeżeli nawet to zastąpią ich tak samo wy-
kształceni i doświadczeni lekarze z Ukrainy czy Białorusi. W 
dniu 20.05.2021 r odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 
Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP. Po-
rządek obrad obejmował pierwsze czytanie pilnego rządo-
wego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
Wszystkie poprawki dot. zmian we współczynnikach zgło-
szone przez opozycję, po nieustającej negatywnej ich oce-
nie przez reprezentującego MZ Podsekretarza Stanu Macie-
ja Miłkowskiego, zostały odrzucone. Najprawdopodobniej 
(po pracach w Senacie i Sejmie) od 01.07.2021 r.  będzie 
obowiązywała nowa płaca minimalna dla lekarza specjalisty 
(tak naprawdę żaden dyrektor nie będzie skłonny zapłacić 
więcej). Dla przypomnienia po strajku rezydentów w 2018 
r wynosiła ona 6750 zł brutto. Obecnie po oklaskach i gra-
tulacjach jakie otrzymaliśmy po zaangażowaniu podczas 
pandemii, pensja ta wzrasta do 6769 zł, czyli dostajemy 19 zł 
podwyżki brutto. I jeszcze jeden wskaźnik: w 2018 r pensja 
specjalisty to 1.6  średniej krajowej, obecnie będzie to praw-
dopodobnie 1.31.

Pandemia. Na szczęście Opatrzność (bo na pewno nie 
instytucje za to odpowiedzialne) pozwala nam złapać od-
dech przed kolejną falą zakażeń, która z dużym prawdopo-
dobieństwem powróci do nas za kilka miesięcy. O tym jak 
podziękował nam Rząd napisałem powyżej. Zdecydowana 
większość społeczeństwa docenia pracę całego persone-
lu medycznego podczas pandemii. I chyba na razie musi 
nam to wystarczyć. Myślę, że obecnie przed nami duże 
wyzwanie. Musimy dotrzeć do wszystkich, szczególnie lu-
dzi młodych, z informacją o konieczności szczepień. Jak do 
tej pory akcje propagujące szczepienia czy nawet organi-
zowane na tę okoliczność loterie nie przynoszą oczekiwa-
nych efektów. Zachęcam i bardzo proszę wszystkich leka-
rzy o to aby użyli swojego autorytetu i pomogli przekonać 
niezdecydowanych. Przeciwników szczepień pewnie trze-
ba sobie darować.

Kasy fiskalne. Zgodnie z odpowiedzią MZ niestety termin 
(01.07.2021 r.) wprowadzenia kas fiskalnych online pozostaje 
bez zmian. Pozostało więc niewiele czasu na przygotowa-
nie się do tej operacji czyli wymiany kasy na odpowiadającą 
przepisom.

Dr n. med.. Wojciech Domka Prezes OIL w Rzeszowie
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UCHWAŁA  Nr 1/2021
XXXV  korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie wyboru Prezydium XXXV korespondencyjnego 
OZL w Rzeszowie

 

§ 1
Dokonuje się wyboru Prezydium XXXV OZL w Rzeszowie 
w osobach:

1. Krzysztof Marchewka  - Przewodniczący Zjazdu
2. Danuta Dziuba            - Zastępca Przewodniczącego
3. Agnieszka Bąk               - Sekretarz Zjazdu

               
Przewodniczący XXXV OZL

Krzysztof Marchewka
       
    

UCHWAŁA  Nr 2/2021
XXXV  korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad korespondencyjnego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy

§  1
XXXV  Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje po-
rządek obrad.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA  Nr 3/2021
XXXV  korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korespondencyjnego Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie

§  1
XXXV korespondencyjny Okręgowy  Zjazd   Lekarzy   przyjmuje   
regulamin  zjazdu.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

 

UCHWAŁA  Nr 4/2021
XXXV  korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej XXXV koresponden-
cyjnego OZL w Rzeszowie

§ 1
Dokonuje się wyboru Komisji Mandatowej XXXV OZL w Rzeszo-
wie w osobach:
1. Jolanta Kluz- Zawadzka   – Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Cyran   – Członek Komisji

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

     

UCHWAŁA  Nr 5/2021
XXXV  korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej XXXV koresponden-
cyjnego OZL w Rzeszowie

§ 1
Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej XXXV OZL w Rzeszowie 
w osobach:

1. Maria Szuber     – Przewodnicząca Komisji
2. Alina Nowak – Grzesiuk    – Członek Komisji
3. Elżbieta Michniewska-Szawica – Członek Komisji

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

    
    

  

XXXv Korespondencyjny Okręgowy
Zjazd Lekarzy  W Rzeszowie

Zjazd
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Sprawozdanie  Prezesa  ORL w Rzeszowie za 2020 rok

Koleżanki, Koledzy,     
W roku 2020 na „wieczny dyżur” odeszli od nas:

1.  Stanisław Michna
2.  Józef Płaza  
3.  Jan Plaskacz
4.  Tadeusz Sztukowski
5.  Ludmiła Łabiniec Żugaj
6.  Marian Wójcik
7.  Ireneusz Gawroński
8.  Leonard  Daniel
9.  Tadeusz Koziej
10. Wiesław Owsiany
11. Stefania  Zawora
12. Stanisław  Matusiak
13. Jadwiga  Nowosad
14. Wacław Śnieżek
15. Bogdan Kuczyński
16. Krystyna Węglowska- Kalinka 
17. Stanisława  Lorenc- Klimkiewicz
18. Krystyna Balicka
19. Lech Lassota
20. Aleksandra Cieśla
21. Kazimierz Stawiarski
22. Maria Kowalczyk Talar
23. Eugeniusz Pustelniak
24. Teresa Rakowska
25. Anna Świder
26. Teresa Jakieła
27. Marian Nieradka
28. Izydor Zając 
29. Marek Doliński
30. Zbigniew Filipiak
31. Helena Krzywonos
32. Roman Wojtas
33. Andrzej Hara
34. Janina Łoś
35. Józef Tyrawski
36. Marek Gałkiewicz
37. Halina Dorska 
38. Alicja Darocha
39. Nina Winsch 
40. Mieczysław Maziarz
41. Leszek Wolański

Requiescant in pace

Od  ostatniego   Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie, który 
ze względu na pandemię odbywał się korespondencyjnie upły-
nął rok. Większość z nas nie spodziewała się wówczas, że po raz 
kolejny nie będziemy mogli się spotkać. 
 
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Okręgo-
wej Rady, które ze względu na pandemię i obowiązujące przepi-
sy były prowadzone w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz 
on-line). Członkowie Prezydium  spotkali się 42 razy w tej samej 
formie.
 
Przez cały rok z dużym niepokojem obserwowaliśmy sytuację w 
ochronie zdrowia  związaną z pandemią. Część decyzji Rządu i 
Ministra Zdrowia była z pewnością konieczna i prawidłowa. Nie-
stety zbyt często zdarzały się sytuacje i działania, które trudno 
było nam - lekarzom zrozumieć. Niewątpliwie pandemia była i 
jest nadal potężnym wyzwaniem dla całego świata. Są jednak 
kraje, które lepiej niż Polska stawiają jej czoła. Ubolewam, że 

pomimo próśb Prezesa NIL prof. Andrzeja Matyi, bardzo rzadko 
korzystano z doświadczeń i rad lekarzy. Z zażenowaniem obser-
wowaliśmy za to próby działań zmierzających do umniejszenia 
roli lekarzy a nawet do obarczania ich winą za fiasko niektórych 
działań.

Zdecydowana większość lekarzy i pozostałego personelu me-
dycznego z bardzo wielkim zaangażowaniem, czasem nie w 
pełni zabezpieczona pomagała wszystkim pacjentom. Muszę 
jednak z przykrością zauważyć, że nie wszyscy lekarze „zdali eg-
zamin” szczególnie podczas pierwszych miesięcy pandemii. My-
ślę, że w niedługim czasie ta sytuacja powinna być przedmiotem 
dogłębnej analizy. 

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, tak jak inne Izby, zgodnie 
z algorytmem biorącym pod uwagę liczbę członków otrzymała 
ośrodki ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom zakupio-
ne z darowizny przekazanej przez Panią Kulczyk. Środki rozdy-
sponowano proporcjonalnie do szpitali, przychodni oraz wśród 
lekarzy prowadzących praktyki prywatne. Pozostałą część prze-
kazano do hospicjów i domów pomocy społecznej. 

Podjęto  stanowisko  wyrażające oburzenie i potępiające medial-
ne szkalowanie Prof. Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu. 
Na prośbę lekarzy psychiatrów z Dębicy, którzy zwrócili się do 
OIL z prośbą o interwencję  w sprawie prowadzenia przeciw nim 
tzw. hejtu prowadzono rozmowy z dyrekcją Szpitala oraz Woje-
wodą Podkarpackim. 

Na prośbę lekarzy dentystów w jednym z posiedzeń Prezydium 
uczestniczył Dyrektor Oddziału Podkarpackiego NFZ dr Robert 
Bugaj. Spotkanie dotyczyło finansowania usług stomatologicz-
nych w czasie pandemii. Rekomendacje MZ, towarzystw stoma-
tologicznych oraz wprowadzone prawem obostrzenia dotyczą-
ce przyjmowania pacjentów spowodowały załamanie finansów 
większości gabinetów działających w ramach umowy z NFZ. 
Dyrektor Bugaj ze zrozumieniem odniósł się do proponowanych 
działań (wzrost wyceny świadczeń, wydłużenie okresu rozlicze-
niowego itp.) jednak jednoznacznie stwierdził, że wszelkie decy-
zje będą podejmowane w Centrali NFZ. Przedstawiam szczegóły 
tego spotkania, gdyż najprawdopodobniej powyższy problem 
będzie w ciągu kilku miesięcy dotyczył również szpitali oraz du-
żej części poradni. Obawiam się, że pomimo wydłużenia okresu 
rozliczeniowego do czerwca 2021 r. nie będzie możliwości wy-
konania kontraktu. Może to spowodować problemy z rozlicze-
niem otrzymywanego comiesięcznego ryczałtu. Spodziewana 
kolejna fala pandemii z pewnością nie pomoże w rozwiązaniu 
problemu.

Rozpatrywano sprawę dwóch lekarzy, których zachowanie od-
biega od ogólnie przyjętych norm i standardów. W stosunku do 
jednego z nich prowadzone jest postępowanie przed Rzeczni-
kiem Odpowiedzialności Zawodowej, w stosunku do drugiego 
powołano Komisję Orzekającą w przedmiocie niezdolności leka-
rza do wykonywania zawodu lekarza.

W związku z sytuacją kadrową i organizacyjną w Klinice Gastro-
enterologii, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Okulistyki w 
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie zwrócono 
się o wyjaśnienia do Dyrekcji Szpitala. Powyższe sprawy zostały 
również omówione podczas spotkania z Dyrektorem Szpitala – 
dr n. med. Januszem Ławińskim.

Pozytywnie zaopiniowano kandydatury na stanowiska konsul-
tantów wojewódzkich: 
Dr hab. n. med. Mirosława Markiewicza  ds. hematologii
Dr n. med. Grzegorza Świdra  ds. chorób wewnętrznych

Zjazd
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Dr n. med. Jacka Pszenicznego  ds. chirurgii onkologicznej
Dr Jolantę  Kluz – Zawadzką  ds. epidemiologii 

Wytypowano członków OIL do zespołu ekspertów opracowują-
cych programy specjalizacji: 
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa – dr hab. n. med. Bogumił Le-
wandowski
Choroby Wewnętrzne – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski
Dermatologia i Wenerologia – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Endokrynologia i Diabetologia Dziecięca – prof. dr hab. n. med. 
Artur Mazur
Gastroenterologia – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski 
Hematologia – prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz
Kardiochirurgia – dr hab. n. med. Kazimierz Widenka
Kardiologia – dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu – prof. dr hab. n. med. 
Sławomir Snela
Pediatria – prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski
Położnictwo i Ginekologia – dr hab. n. med. Tomasz Kluz

Siedziba Izby:
1. Zakończono budowę parkingu i drogi dojazdowej.
2. Wykonano zaprojektowany ogród.
3. Zakończono prace związane z automatyką bramy oraz insta-

lacją domofonową.
4. Przeprowadzono remont mieszkania w Warszawie.

Ze względu na pandemię nie udało się wznowić działalności re-
stauracji w siedzibie Izby.

Na dotychczasowych zasadach utrzymano zapomogi losowe, do-
finansowania związane ze specjalizacją oraz stopniami naukowy-
mi, odprawy pośmiertne oraz nagrody dla naszych najstarszych 
seniorów. 

Zmiany, które najprawdopodobniej czekają nas w roku bieżącym 
mogą decydować o kształcie ochrony zdrowia w najbliższych 
latach. Chciałbym zaapelować i prosić wszystkich członków na-
szego Samorządu o śledzenie aktualnych wydarzeń dotyczących 
ewentualnych zmian oraz dużą powściągliwość i ostrożność w 
formułowaniu opinii na ten temat. Sugeruję daleko idącą ostroż-
ność w ocenie obietnic składanych przez przedstawicieli wszyst-
kich instytucji odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia 
i jej finansowanie. 

Kończy się VIII kadencja reaktywowanego samorządu lekarskiego. 
Już za kilka miesięcy odbędą się wybory do kolejnej IX kadencji. 
Pozostaje mieć nadzieję i wiarę, że jako środowisko potrafimy wy-
brać delegatów, którzy będą w stanie  spełnić  nasze oczekiwania. 
Apeluję do Wszystkich o zaangażowanie podczas wyborów.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komisji Bioetycznej. 
Komisja pracuje bardzo intensywnie zarówno ze względu na zna-
czący wzrost liczby opiniowanych badań klinicznych jak i badań 
naukowych prowadzonych przez naszych Kolegów.
Dziękuję kol. Beacie Kożak – naszej Pani Skarbnik, która wykazuje 
dużą dbałość o przyzwoity bilans Izby.
Tradycyjnie bardzo dziękuję całemu personelowi Biura Izby, która 
pod kierownictwem Pani Stefanii Kościółek sumiennie i profesjo-
nalnie wykonuje niedocenianą czasem przez nas pracę admini-
stracyjną.
Na koniec  pragnę   podziękować   wszystkim   Koleżankom  i   Ko-
legom  którzy aktywnie działają w  naszym Samorządzie.   

        
Wojciech  Domka

UCHWAŁA  Nr 6/2021
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Rzeszowie

§  1
XXXV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje spra-
wozdanie Okręgowej  Rady Lekarskiej w Rzeszowie - stanowiące  
załącznik do niniejszej uchwały.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO
RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ 

OIL W RZESZOWIE za rok 2020

W roku 2020 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej pracował przy pomocy 24 Zastępców Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej. W okresie  styczeń 2020 
– grudzień 2020 do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Rzeszowie wpłynęło 63 nowych skarg. Zakończono 
ogółem 57 spraw. W tym odmówiono wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego w 24 sprawach, natomiast w 25 sprawach  przepro-
wadzone postępowanie wyjaśniające zakończyło się umorzeniem 
postępowania wyjaśniającego. Do Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Rzeszowie przekazano 3 sprawy wraz z wnioskami o ukaranie.  To 
dwa razy mniej niż w ubiegłym roku.
Na okres następny do rozpoznania pozostało 54 spraw, w tym 18 
spraw zawieszonych do czasu prawomocnego zakończenia po-
stępowania karnego. 
Najczęstszymi powodami skarg składanych do rzecznika w 2020r 
było: nieetyczne zachowanie lekarza (25 spraw),  brak należytej sta-
ranności lekarza (18 spraw),  poświadczenie nieprawdy (4 sprawy).
W 2020r. wpłynęło najwięcej spraw z dziedzin:
- psychiatrii dorosłych i dzieci (7)
- położnictwa (6)
- pediatrii (5)
- stomatologii (5)
- ortopedii (4)
- chirurgii ogólnej (3)
- kardiologii (2)
- okulistyki (2)
- inne (30)
 
W 2020r zmarł dr n. med. Jan Plaskacz, który również pełnił funkcję 
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej 
dr n. med. Włodzimierz Wnęk

        
          

UCHWAŁA  Nr 7/2021
XXXV  korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego  Rzecznika 

Zjazd
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Odpowiedzialności Zawodowej  w Rzeszowie

§  1
XXXV  Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje 
sprawozdanie Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej w Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

        
                                                                                                              
                                                         

UCHWAŁA  Nr 8/2021
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Rzeszowie

§  1
XXXV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy   przyjmuje   
sprawozdanie  Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie  -  sta-
nowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

   
           

Sprawozdanie z działalności
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie

za 2020 rok

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie pracował w składzie 15 
osobowym.

 
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie w okresie sprawoz-
dawczym ( 01.01.2020 r.  – 31.12.2020 r.)  rozpatrywał  38 spraw w 
tym 10 wniosków  o ukaranie.  
Z 2019  roku pozostały do rozpatrzenia  15  spraw. 
Na 2021 rok  pozostało do rozpoznania  2 sprawy. 
28  spraw dotyczyło  zażaleń  na postanowienia Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Odbyło się 9 wokand Sądu. W 2020  roku przeprowadzono 9 roz-
praw głównych  oraz  28 posiedzeń sądu.   

Orzeczono :
1 pozbawienie prawa wykonywania zawodu
4  nagany 
4  upomnienia 
3 kary pieniężne
1 ograniczenie czynności   
1 umorzenie
W jednym przypadku NSL  umorzył postępowanie przeciwko le-
karzowi, któremu OSL wymierzył karę ograniczenia czynności oraz 
karę pieniężną  uznając iż za ten sam czyn został dotkliwie skazany 
przez Sąd Karny.  

W jednym przypadku orzeczenie nie jest prawomocne – lekarz 
wniósł odwołanie do NSL.  

Jedną  sprawę przekazano do NSL celem wyznaczenia  innego 
Sądu Lekarskiego. 

Podczas posiedzeń Sąd rozpatrywał 28  spraw. Dotyczyły one  
rozpatrzenia zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu postępowania lub 
o  odmowie wszczęcia  postępowania .

Uchylono 4 sprawy i zwrócono Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej  celem ponownego rozpatrzenia. 

W jednej sprawie zawieszono postępowanie do czasu rozstrzy-
gnięcia przez Sąd Karny.

W jednej sprawie wydano postanowienie o odmowie zawieszenia 
postępowania.

W 22 przypadkach  utrzymano w mocy postanowienie Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski domino-
wało naruszenie art. 1. 8, 40, Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Charakter rozpatrywanych spraw  był różny. Zdecydowaną więk-
szość stanowiły sprawy 
z zakresu etyki.
  
Sprawy prowadzone przed Sądem  dotyczyły przede wszystkim 
braku należytej staranności  podczas prowadzonego postępowa-
nia leczniczego. 

Kolejnymi przyczynami były : 

- brak nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej

- nieetyczne zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta.   

Wszystkim Sędziom Okręgowego Sądu Lekarskiego składam po-
dziękowanie  za dobrą merytoryczną pracę przy wydawaniu orze-
czeń i postanowień.
       

Przewodniczący OSL
Zenon Piechota

                                                         
                                                 

UCHWAŁA  Nr 9/2021
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Rzeszowie

§  1
XXXV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje 
sprawozdanie finansowe Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 
-  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

Zjazd
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Rozliczenie finansowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie za rok 2020

Zjazd
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Przychód  -   3.596.227,19
Koszty   -    2.602.410,92
Wynik  -  993.816,27  

        
Sporządziła:  Joanna Noworól

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu UCHWAŁA  Nr 10/2021
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej w Rzeszowie

§  1
XXXV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje spra-
wozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie -  stanowią-
ce załącznik do niniejszej uchwały.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka  

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie za 2020 rok

Okręgowa  Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w 
Rzeszowie w roku 2020 pracowała w składzie 5 osobowym:
Przewodniczący – Andrzej Bednarski
V-ce przewodniczący – Stanisław Małecki
Członkowie :  Jolanta Stec- Szwedo, Barbara Ornat i Antoni Bereś

Komisja Rewizyjna w dniu 19 lutego 2021 r. przeprowadziła kon-
trolę dokumentacji finansowej dotyczącej 2020 r. Przeprowadzi-
ła kontrole raportów kasowych za wszystkie miesiące  2020 roku  
pod względem formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli 
stwierdzono zgodność dokumentacji finansowej pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  Stwierdzono iż do-
kumenty finansowe są prawidłowo opisane i zestawione chrono-
logicznie. Wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków Ko-
misji udzieliła księgowa Izby Pani Joanna Noworól.

Przeanalizowano ściągalność składek członkowskich  za okres od 
2016  do 2020 roku. 

Zjazd
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W 2016 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-          720,00 zł 
W 2017 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-       2.830,00 zł  
W 2018 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-       6.110,00 zł      
W 2019 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-     36.050,00 zł
W 2020 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła     
-   335.049,00 zł
   (Stan na 31.01.2021)

Z porównania stanów zaległości na koniec 2019 r. i 2020 r. wyni-
ka, że należności z poprzednich lat zostały w znacznym stopniu 
uregulowane ale według danych na dzień 31.01.2021 ilość osób 
zalegających ze składkami to 1154. (22 % członków OIL)

W miesiącu październiku wysłano  monity do lekarzy , którzy zale-
gają z płatnością składek.       
Nakazy sądowe zostały wydane wobec 4 lekarzy którzy zalegają 
ze składkami z roku 2017 oraz 3 lekarzy z zaległością z roku 2018.

Kontrolą objęto również  koszty utrzymania mieszkania w War-
szawie. Rok 2020 był pod tym względem rokiem szczególnym 
ze względu na niewielkie zapotrzebowanie na usługi noclegowe 
(ograniczenia spowodowane pandemią) a także wykonanie gene-
ralnego remontu lokalu. Koszty remontu wyniosły 122.802,06 zł i 
dodatkowo koszty zabudowy kuchennej 16.699,99 zł. 
Ogółem, uwzględniając amortyzację, koszty zamknęły się w kwo-
cie 196.513,06 zł.

Analizowano również koszty związane z remontem siedziby izby 
i jej otoczenia. 

W 2020 roku zakończono wykonywanie miejsc parkingowych i 
dojazdu do posesji, koszt wyniósł 103.643,42 zł a płatność zgodnie 
z fakturą zrealizowano już w 2021 roku. Koszty wykonania klimaty-
zacji wyniosły 141.000 zł.

Wydatki poniesione na wykonanie nawierzchni przed frontem 
budynku w ogrodzie Izby wyniosły 292.163,73 zł.
Koszty pielęgnacji zieleni zamknęły się w kwocie 18.900 zł.
 
Za  2020 r. otrzymano refundację  od Ministerstwa Zdrowia  za 
czynności przejęte od administracji państwowej, w wysokości 
191.556,88 zł. (za 5064 członków na dzień 01.05.2020), koszty rze-
czywiste wyniosły  235.748,00 złotych. Według rejestru OIL stan 
członków izby na dzień 31.01.2021 wynosi 5.167 osób.    

Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli sprawdzili działal-
ność funduszy działających      w  OIL w Rzeszowie: 
Fundusz  Szkoleniowy – w 2020 roku  wykorzystano 125.400,00  zł , 
do wykorzystania  w 2021 roku pozostało 133.692,77 zł.

Fundusz Pomocy Koleżeńskiej -  w  2020  r. wykorzystano   74.280 
zł ,  do wykorzystania w 2021 roku pozostało 118.033,81 zł.

Fundusz Pomocy  Dzieciom Zmarłych Lekarzy – w 2020 roku  wy-
korzystano 15.600 zł
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy o 
zmianę odpisu na ten fundusz  z 0,5% na 1% ze względu na zwięk-
szenie liczby beneficjentów.

Rok  2020 r.  zamknął się  dodatnim  wynikiem finansowym 
993.816,27 zł. 
Należy w tym miejscu nadmienić, że w styczniu 2020 roku spłaco-

no hipotekę,  w związku z czym Izba nie ma już żadnych zobowią-
zań kredytowych.

Po wnikliwej analizie całokształtu działalności merytorycznej i fi-
nansowej OIL – Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń. 

Przewodniczący
Komisji  Rewizyjnej  OIL w Rzeszowie

lek.   Andrzej Bednarski

   UCHWAŁA  Nr  11/2021
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekar-
skiej w Rzeszowie

§  1
XXXV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy udziela absolu-
torium Okręgowej Radzie   Lekarskiej w Rzeszowie.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

UCHWAŁA  Nr 12/2021
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie z  dnia 20 maja 
2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu  Okręgowej Izby  Lekarskiej
w Rzeszowie na rok  2021r.

§  1
Uchwala się budżet  Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie na 
rok 2021  według preliminarza budżetowego stanowiącego za-
łącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
XXXV Korespondencyjny Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie 
udziela upoważnienia Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie 
do przenoszenia środków finansowych pomiędzy poszczególny-
mi pozycjami budżetu w granicach przewidywanych dochodów 
i wydatków.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w 
Rzeszowie.

§  4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej w Rzeszowie

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

Zjazd
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Preliminarz  OIL w Rzeszowie  na   2021

Zjazd
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UCHWAŁA  Nr 13/2021
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego za 2020  

§  1
Dodatni  wynik finansowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  
za 2020 r. zwiększa fundusz własny.

§  2
Wykonanie uchwały  powierza się Prezesowi ORL w Rzeszowie.

§  3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyj-
nej ORL w Rzeszowie.

§  4
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

Przychód -   3.343.150,00 
Koszty  -   2.892.780,00
Rezerwa  -      450.370,00

Sporządziła: Joanna Noworól

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

UCHWAŁA  Nr 14/2020
XXXV korespondencyjnego

Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 13 XIII Okręgowego Zjazdu
Lekarzy w Rzeszowie z dnia 20.03.1999 r w sprawie utworze-

nia Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy

§ 1
§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Fundusz o którym mowa w § 1 tworzy się z   1  % odpisu ze skła-
dek członkowskich”.

§  2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2021 r.
                

Przewodniczący XXXV OZL
Krzysztof Marchewka

Zjazd
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Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie informuje, że zgłoszenia kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
przyjmowane będą od 7.07. do 31.08. 2021r w biurze OIL w Rzeszowie lub pocztą na adres: 35-030 Rzeszów , ul. Dekerta 2 

wyłącznie na załączonym formularzu (formularz dostępny również na stronie internetowej oraz w biurze OIL) 
Lekarz, lekarz dentysta może zgłosić swoją własną osobę, jako kandydata.

Przypominamy, że imienne listy członków rejonów wyborczych umieszczone są na stronie internetowej Okręgowej Izby 
Lekarskiej  w Rzeszowie oraz dostępne w  siedzibie OIL w Rzeszowie ul. Dekerta 2 .

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. 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. 

II. GŁOSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH 
do  30 listopada 2021 r.  
•	 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 wybor-

czym,
•	 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 wyborczego w drodze koresponden-

cyjnej, 
•	 przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny), w określonym uprzednio terminie i miejscu oraz ustalenie wyników głosowania w danym 

rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną przez przewodniczącego OKW.

III. 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 rejonie wyborczym, potwierdza-

jąca wyniki głosowania i wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,
•	 opublikowanie wyników wyborów na stronie internetowej (na podstawie w/w uchwały okręgowej komisji wyborczej).

IV. 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 wyników 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).

V. KOLEJNE TURY WYBORÓW 
do 15 stycznia 2022 r.
•	 w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy mniejszej niż połowa liczby mandatów ustalonych 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 rejonie 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 warun-
kiem równoczesnego zgłoszenia 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 ob-
wieszczenia 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 

Zjazd
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Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 23 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 64/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  cudzoziemcowi 
W celu odbycia stażu podyplomowego oraz  wpisania na listę OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Roman Lebed
Nr 65/2021/P  w sprawie skierowania lekarza  na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza  Roman Lebed
Nr 66/2021/P  w sprawie ponownego przyznania prawa wyko-
nywania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającemu prawo 
wykonywania zawodu lekarza  przyznanego na czas określony i 
dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy 
i lekarzy dentystów OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Maksym 
Yefremov

Nr 67/2021/P w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Okręgo-
wej Izby Lekarskiej 
w Rzeszowie jako organizacji społecznej do sprawy lekarza den-
tysty G.S. 
Nr 68/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza cudzoziemcowi w celu odbycia  stażu podyplomowego 
i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Iryna Matrunchyk 
Nr 69/2021/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza  Iryna Matrunchyk
Nr 70/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza  Paweł Strzępek
Nr 71/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Sabina 
Piotrowska- Jodko
Nr 72/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego  w 
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formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Maja 
Maciejewska – Uruska 
Nr 73/2021/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Mateusz Głązowski
Nr 74/2021/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Jakub Dąbkowski 
Nr 75/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Teresa Niżankowska- Błaż 
Nr 76/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Elżbieta Gołębiowska 
Nr 77/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Bartosz Dębski 
Nr 78/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza  Maria Szuber
Nr 79/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Zofia Ciesielska – Grella 
Nr 80/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Maciej Krawczak 
Nr 81/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład  - dotyczy lekarza Halina Wiercioch 
Nr 82/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Artur Czurczak 
Nr 83/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jarosław 
Jankowski 
Nr 84/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Jędruch- 
Lampińska 
Nr 85/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Romana Lechwacka – Skręt 
Nr 86/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Marta Kusz 
Nr 87/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Sabina Kluz
Nr 88/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 

leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Jolanta Piskorz- Ostrowska 
Nr 89/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Janusz Hydzik
Nr 90/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Wojciech Mogilany 
Nr 91/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Jakub Suchocki 
Nr 92/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Beata Wcisło 
Nr 93/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Stepan Lysak
Nr 94/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Bartosz Marynowski 
Nr 95/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność  leczniczą  w  formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Karol Moskal  
Nr 96/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Obrazowanie rtg „ – przez podmiot Podkarpacki Oddział Polskiego 
Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w dn. 12- 14 luty 2021
Nr 97/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Obrazowanie MR” – przez podmiot Podkarpacki Oddział Polskiego 
Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w dn. 20- 21 luty 2021
Nr 98/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Obrazowanie MR” – przez podmiot Podkarpacki Oddział Polskiego 
Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w dn. 27- 28 luty 2021
Nr 99/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej  wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy leka-
rza Elmira Kozicka 
Nr 100/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej  praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Magdalena Sieczkowska – Półtorak. 

2. Zapoznano się z prośbą lekarza dentysty  o wyznaczenie przed-
stawiciela ORL w Rzeszowie jako jego pełnomocnika  w sprawie  
karnej.

3. Zapoznano się z informacją o nowych zasadach składania wnio-
sków do Naczelnej Rady Lekarskiej o przyznanie stypendium na 
rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia.

4.  Odczytano Stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu MZ 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyj-
nego teleporad w ramach POZ.

5.  Zapoznano się z informacją o możliwości składania wniosków 
o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów   rent specjalnych dla 
owdowiałych i osieroconych członków rodzin lekarzy i lekarzy 
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dentystów zmarłych z powodu COVID-19, w sytuacji, gdy zakaże-
nie wirusem SARS-CoV-2  miało związek z wykonywaniem zawo-
du lekarza. NIL będzie przekazywać wnioski napływające z okrę-
gowych  izb lekarskich do Ministerstwa Zdrowia.
Informacja ta zostanie umieszczona na naszej stronie interneto-
wej.  
   
6.  Odczytano  Apel NRL  do lekarzy położników - ultrasonografi-
stów wykrywających wady serca płodów  o zgłaszanie takich przy-
padków  do Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych 
u płodów.

7. Odczytano życzenia Prezesa Andrzeja Matyji  dla pacjentów  z 
okazji Światowego Dnia  Chorego. 

Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 2 marca  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 101/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Krzysztof Skóra
Nr 102/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Ewelina Szybiak
Nr 103/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Sławomir Trąd
Nr 104/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Michalska
Nr 105/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jakub Fiołek
Nr 106/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Paweł Domin
Nr 107/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Agata Piwowar-Rak
Nr 108/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Paweł Witkowski
Nr 109/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Wojciech Kudła
Nr 110/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Inga Oleszkowicz

Nr 111/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Igor Wojtas
Nr 112/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Irmina Kmieć
Nr 113/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Ewelina Kruczek
Nr 114/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Maciej Dmitruk
Nr 115/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Wróbel
Nr 116/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Mateusz Leśny
Nr 117/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Monika Malatyńska-Lachowicz
Nr 118/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Dawid Górski
Nr 119/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Paweł Wójcik
Nr 120/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Sylwia Piekut
Nr 121/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Małgorzata Rodzoń-Norwicz
Nr 122/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Tomasz Chudoba
Nr 123/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Anna Spychała
Nr 124/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Beata Bazan
Nr 125/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Barbara Ciesielczyk
Nr 126/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Piotr Weryński
Nr 127/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
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zakład – dotyczy lekarza Kamil Kuć
Nr 128/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Młodożeniec
Nr 129/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Joanna Kuncio
Nr 130/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Sylwia Rządeczka
Nr 131/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Paweł Blajer
Nr 132/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Adrianna Janusz-Gancarz
Nr 133/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Wioletta Sobkowicz
Nr 134/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Artur Brudniak
Nr 135/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Artur Bednarek
Nr 136/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Mieczysława Cynarska
Nr 137/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Tomasz Chmielewski
Nr 138/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Trzeciak
Nr 139/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Szmidt-Trzeciak
Nr 140/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Szczepan Piejczyk
Nr 141/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Małgorzata Bocheńska
Nr 142/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Adam Rojek
Nr 143/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Monika Kloc - Rojek

Nr 144/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego, 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Edyta Brzegowa-Marszałek
Nr 145/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna 
Podgórska-Węglarz

2. Wytypowano przedstawicieli ORL w Rzeszowie w skład komi-
sji konkursowych na stanowiska pielęgniarki oddziałowej  w ZOZ 
Dębica :
- Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, Oddział Wewnętrzy  
I , Oddział Chorób  Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Neuro-
logii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Noworodków i Wcze-
śniaków, Oddział  Ginekologiczno - Położniczym  z Pododdziałem    
Ginekologii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii 
-  lek. med. Janusz Bieniasz
- Oddział  Psychiatryczny I, Oddział Psychiatryczny II, Oddział Psy-
chiatryczny III, Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Za-
bezpieczeniu   - lek. med. Anna Mytkoś

2.  Zapoznano się z opinią Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  w 
sprawie organizacji okręgowych zjazdów lekarzy.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej
w Rzeszowie z dnia  9  marca   2021 r.

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

1.  W posiedzeniu, na zaproszenie  Prezesa ORL w Rzeszowie,  wziął 
udział  dr  Grzegorz Pasternak – kandydat na Konsultanta woje-
wódzkiego ds. chirurgii ogólnej  dla Województwa Podkarpac-
kiego.  Po dyskusji  członkowie rady jednogłośnie zagłosowali za 
kandydaturą Kolegi na stanowisko konsultanta. 

2. Jednogłośnie  zagłosowano  za ponownym powołaniem  dr 
hab. n. med. Radosława Chabera na stanowisko Konsultanta wo-
jewódzkiego  w dziedzinie onkologii i hematologii 
dziecięcej  dla Województwa Podkarpackiego. 

3. Przyznano zapomogę losową, w maksymalnej wysokości, dla 
ciężko chorej  na chorobę nowotworową lekarki. 

4. Dr  Maria Szuber przedstawiła zebranym  koszt renowacji  po-
sadzki marmurowej w siedzibie Izby.  Po dyskusji  zdecydowano o 
wykonaniu tych prac. 

5. Zapoznano  się z kolejnym pismem  lek. R. Gwizdaka.  Radca 
prawny udzieli lekarzowi odpowiedzi na to pismo. 

6. Prezes ORL  poinformował, że skończyła się kadencja Komisji 
Bioetycznej OIL w Rzeszowie.  Ogłoszenie dotyczące zgłaszania  
kandydatów  do pracy w komisji było umieszczone na stronie in-
ternetowej naszej izby.  Zgłosiły się osoby do tej pory pracujące w 
Komisji.  Dodatkowo kol. Beata Kożak  zgłosiła do składu komisji   
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kol. lek. dent. Radosława  Maksymowicza, który wyraził zgodę  na 
kandydowanie..     
Poddano pod głosowanie 12 osobowy skład komisji bioetycznej. 
Przy 3-ch głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych  
przyjęto skład Komisji Bioetycznej OIL w Rzeszowie VIII kadencji w 
osobach : 
1.   dr hab. n. med. Andrzej Pluta  -  lekarz
2.   dr n. med. Wojciech Domka  -  lekarz
3.   dr n. med. Jerzy Kuźniar   -  lekarz
4.   dr n. med. Artur Kozłowski  -  lekarz
5.   lek.  Marzena Janas   -  lekarz
6.   lek.  Krzysztof Marchewka  -  lekarz
7.   lek. dent. Radosław Maksymowicz -  lekarz  dentysta
8.   mgr Jerzy Halat    -  prawnik
9.   dr filozofii Anna Habrat   -  filozof
10. dr n. farm. Maria Michna-Ciąpała           -  farmaceuta
11. ks. dr hab. Andrzej Garbarz  -  duchowny
12. mgr Zbigniew Machnio   -  pielęgniarz

7. Jednogłośnie  podjęto Apel do Ministra Zdrowia  o odwołanie 
części ustnych i praktycznych Państwowych Egzaminów Specjali-
zacyjnych  z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej, za-
grażającej bezpieczeństwu lekarzy i lekarzy  dentystów. 

8. Podjęto uchwały :
Nr 27/2021 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej VIII kadencji 
przy ORL w Rzeszowie.
Nr 28/2021  w sprawie umorzenia postępowania  w przedmiocie 
oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu – dotyczy lek. 
W.H.
Nr 29/2021 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem  z innej okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Klaudia Tylec 
Nr 30/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy le-
karza Katarzyna Stopyra – Godek 
Nr 31/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy le-
karza Bartłomiej Nycz
Nr 32/2021  sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy leka-
rza Kinga Szczepanik 
Nr 33/2021 sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Wojciech Kwiecień 
Nr 34/2021 sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Patrycja Rojan 
Nr 35/2021 sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza dentysty  cudzoziemcowi i wpisania na listę członków OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza Dmitro Altukhov
Nr 36/2021 w sprawie przedłużenia ważności prawa wykonywania 
zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplo-
mowego – dotyczy lekarza Liana Hospodarysko
Nr 37/2021 w sprawie przedłużenia ważności prawa wykonywania 
zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplo-
mowego – dotyczy lekarza Ihor Homzar
Nr 38/2021 w sprawie powołania Zespołu Ekspertów  do oceny 
zgodności kształcenia  w sprawie  przyznawania Prawa Wykony-
wania Zawodu  na podst. art. 7 ust. 2  e i ust. 13 ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty  w osobach :
1. lek. med. Agnieszka Bąk
2. lek. dent. Beata Kożak
3. lek. med. Stepan Lysak
4. lek. med. Renata Małecka

Nr 39/2021  w sprawie przyznania  lekarzowi zapomogi losowej 

Nr 40/2021 w sprawie wyrażenia zgody na czyszczenie, polerowa-
nie oraz impregnację posadzki marmurowej  w siedzibie Okręgo-
wej Izby Lekarskiej.

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 16  marca   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 146/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy 
lekarza  Kinga Senejko
Nr 147/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy 
lekarza  Monika Stankiewicz
Nr 148/2021/P  w sprawie wpisu do rejestrów podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład  - dotyczy lekarza  Patrycja Rojan 
Nr 149/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy 
lekarza   Dorota Klecka-Pelczarsk 
Nr 150/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Jacek 
Mieszkowicz 
Nr 151/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza
Łukasz Trzeciak 
Nr 152/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy 
lekarza Magdalena Czepiel 
Nr 153/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Cezary Dryniak 
Nr 154/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Jagoda Strzępek 
Nr 155/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  i w formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza  Artur Oponowicz
Nr 156/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  i w formie indywidualnej  specjalistycznej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza  Elżbieta Jarosławska- Setlak 
Nr 157/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie  
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Sewielski
Nr 158/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Anna Pospieszny 
Nr 159/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej prak-
tyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  leczniczego i w 
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formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maciej 
Moroch
Nr 160/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  leczniczego 
i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Pau-
lina Woś 
Nr 161/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej prak-
tyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Tomasz Wołoszyn 
Nr 162/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej prak-
tyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Małgorzata Stefańska 
Nr 163/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza  Witold 
Błaż 
Nr 164/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej  – dotyczy lekarza  Krzysztof Krowiak 
Nr 165/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej  – dotyczy lekarza  Łukasz Czarniecki 
Nr 166/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej  – dotyczy lekarza Dominik Ungeheuer 
Nr 167/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu  
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej  – dotyczy lekarza Sylwia Warzybok – Bajda 
Nr 168/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie pod-
miotu  leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki lekarskiej  – dotyczy lekarza Elżbieta Otulak – Michalik 
Nr 169/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie pod-
miotu  leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki lekarskiej  – dotyczy lekarza Beata Wcisło
Nr 170/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie pod-
miotu  leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki lekarskiej  – dotyczy lekarza Paweł Jarmuziewicz 
Nr 171/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w miejscu wezwania i 
w formie indywidualnej specjalistycznej  praktyki lekarskiej  - doty-
czy lekarza  Agnieszka Mikuła
Nr 172/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w miejscu wezwania i 
w formie indywidualnej specjalistycznej  praktyki lekarskiej  - doty-

czy lekarza   Marta Wiewiórska- Urban 
Nr 173/2021/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Alina Nowak 
– Grzesiuk 
Nr 174/2021/P   w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Danuta Bro-
żyna – Kostuj 
Nr 175/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Konrad Gra-
barek 
Nr 176/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Paweł Mar-
czak 
Nr 177/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata 
Dulas 

2. Wytypowano przedstawicieli ORL w Rzeszowie w skład komisji 
konkursowych na stanowiska  dyrektorów ds. lecznictwa  w oso-
bach :
- na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódz-
kim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie – kol. Marię Szuber
- na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – kol. Wojciecha Domkę 

3.  Zgodnie z ustaleniami Konwentu Prezesów Okręgowych Izb 
Lekarskich – Prezydium ORL w Rzeszowie zgłosiło akces  do ubez-
pieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  Naczelnej Izby Lekarskiej i 
Okręgowych Izb Lekarskich.

4. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL :

- Apelem NRL  do Ministra Zdrowia  o zorganizowanie  debaty 
poświęconej problemom środowiska lekarzy dentystów.
Trudną sytuację, w jakiej znajdują się od lat lekarze dentyści, a któ-
ra obecnie dramatycznie pogłębia się, obrazuje: liczba przyznawa-
nych miejsc  rezydenckich dla specjalizacji lekarsko-dentystycz-
nych, udział wydatków  na świadczenia stomatologiczne w planie 
ogólnych wydatków  Narodowego Funduszu Zdrowia.
Samorząd lekarski zwraca uwagę, że w obszarze kształcenia pody-
plomowego lekarzy dentystów  najgroźniejszy jest brak wizji  mo-
delu ścieżki rozwoju zawodowego stomatologów, którego  szcze-
gółowe rozwiązania  nie muszą  docelowo  być dokładnie  takie 
same, jak  w przypadku lekarzy. Samorząd wielokrotnie podkreślał, 
że lekarze dentyści mają takie same potrzeby  w  zakresie rozwoju 
zawodowego jak lekarze  i na równi  z nimi posiadają prawo do 
wsparcia tego procesu przez władze publiczne.  

- Stanowiskiem  Naczelnej Rady Lekarskiej  w sprawie regulacji wy-
nagrodzeń  w ochronie zdrowia. 
Po zapoznaniu się z propozycją  Ministerstwa Zdrowia dotyczącą 
wskaźników wynagrodzeń na rok 2021  oraz na lata 2022-2024, 
samorząd lekarski odbiera zgłoszone propozycje jako przejaw 
arogancji władzy – przedstawiciele rządu RP uznali, że ludzie wy-
konujący zawód lekarza  są w systemie opieki zdrowotnej nie-
istotni i zbędni. Zaproponowano podwyżki w kwocie 19 zł brutto 
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miesięcznie za etat pracy lekarza w 2021 roku. W kolejnych latach 
propozycja ta jest niewiele lepsza, zwiększając wynagrodzenie le-
karskie od poziomu 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w 2021 roku do poziomu „niebagatelnego”  1,38 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 
roku.
Wobec powyższego, Naczelna Rada Lekarska,  znając w pełni 
oczekiwania środowiska, deklaruje pełną determinację w dąże-
niu do ratowania publicznego systemu opieki zdrowotnej w Pol-
sce, bo ten bez istotnego wzrostu finansowania, w tym również 
istotnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników medycznych, 
będzie stanowił zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego Polek 
i Polaków.

- Stanowiskiem NRL  w sprawie bezwartościowych  lub szkodli-
wych metod leczenia w chorobach onkologicznych. Na podsta-
wie opinii  powołanego w tym celu przez NRL zespołu ekspertów 
NRL uznała  stosowanie  wymienionych  sposobów terapii i postę-
powania  w chorobach onkologicznych  za niezgodne  z Evidence 
Based Medicine.  Zgodnie z art. 57 KEL  lekarzowi nie wolno posłu-
giwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwar-
tościowe lub nie zweryfikowane naukowo. Lekarz ma obowiązek 
wykonywać zawód  zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej,  wobec powyższego poniższe substancje  nie znajdu-
ją, w świetle aktualnej wiedzy medycznej,  naukowych podstaw  
do ich stosowania w onkologii :
1) Artesunat,
2) Stosowanie wlewów dożylnych z dużymi dawkami Witaminy C,
3) Resweratrol,
4) DMSO,
5) Salinomycyna,
6) Kurkumina,
7) Tlenoterapia dożylna,
8) Naświetlanie laserowe krwi,
9) Akupunktura laserowa,
10) Galwanoterapia,
11) Hipertermia ogólnoustrojowa  

- Stanowiskiem Prezydium ORL w Krakowie  w sprawie poparcia 
wniosku dotyczącego odstąpienia od ustnej części Państwowego 
Egzaminu Specjalistycznego w sesji wiosennej 2021 r. 

- Apelem Prezydium ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej  w sprawie od-
wołania ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalistycznego 
w sesji wiosennej 2021 r.

- Stanowiskiem Prezydium ORL w Lublinie w sprawie poparcia 
wniosku dotyczącego odstąpienia od ustnej części Państwowego 
Egzaminu Specjalistycznego w sesji wiosennej 2021 r. 
Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 23 marca 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 178/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Maciej Worwąg 
Nr 179/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Łukasz Warzybok 

Nr 180/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Karolina Janiec 
Nr 181/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Tomasz Siedlecki 
Nr 182/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Piotr Gorlach 
Nr 183/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Szymon Struk 
Nr 184/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Iga Barańska 
Nr 185/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Dorota Pabian 
Nr 186/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Piotr Duda 
Nr 187/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Jakub Piejko 
Nr 188/2021/P  w sprawie skierowania lekarza na kontynuację 
stażu podyplomowego  w związku ze zmianą miejsca odbywania 
stażu – dotyczy lekarza Bartosz Andruszkiewicz 
Nr 189/2021/P w sprawie skierowania lekarza na kontynuację sta-
żu podyplomowego  w związku ze zmianą miejsca odbywania 
stażu – dotyczy lekarza Krzysztof Kalinowski

2. Wyrażono zgodę  na przeprowadzenie  przez Profesora Yuri Ta-
khtaeva z Sankt Petersburga  wspólnie z Profesorem Zbigniewem 
Zagórskim konsultacji  chorych oraz przeprowadzenie operacji 
zaćmy  w Ośrodku  Chirurgii Oka  w Rzeszowie .

3. Przyznano  lekarzom refundacje kosztów szkolenia. 

4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją : 
- pismem Prezesa NRL  w którym informuje, iż ponownie zaape-
lował  do MZ o rozpatrzenie apelu o odstąpienie od przeprowa-
dzenia części ustnej PES  w dziedzinach medycyny, w których 
egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, jak również  poin-
formował, że wystosował pisma do konsultantów  krajowych w 
dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych z prośbą o poparcie. 
- wspólnym komunikatem konsultantów krajowych  w sprawie 
przebiegu sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2021  Państwowych Eg-
zaminów Specjalizacyjnych (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów,  
w którym konsultanci widzą zasadność przeprowadzenia egzami-
nów w części ustnej,  z możliwością zapewnienia bezpiecznych 
warunków  ich organizacji. 

- apelem  ORL w Gdańsku  w sprawie zasad wynagradzania leka-
rzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację  na podstawie 
umów cywilnoprawnych.   Zdaniem ORL w Gdańsku  rzeczywiste 
wynagrodzenie, określone  w umowach, powinno być zgodne z 
określonymi przepisami MZ dla lekarzy rezydentów.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 30 marca 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.
Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył  Prezes  dr n. med. Wojciech Domka.
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1. Podjęto uchwały :
Nr 190/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  w 
Rzeszowie  w związku 
z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  Małgorzata Trojnar
Nr 191/2021/P w sprawie skierowania  lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza  Małgorzata Trojnar 
Nr 192/2021/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL  w Rzeszowie  
w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  Ewelina 
Dziura -Stępień 
Nr 193/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza  Sylwia Mazur
Nr 194/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jacek Kowal 
Nr 195/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jacek Szawica 
Nr 196/2021/P  w sprawie zamian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof  Międlar 
Nr 197/2021/P w sprawie zamian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Sabina Guzek 
– Jeżowska 
Nr 198/2021/P w sprawie zamian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie  indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Maciej Turek 
Nr 199/2021/P w sprawie zamian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie  indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie  indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Danuta Szarek 
Nr 200/2021/P w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  za 2020 rok
Nr 201/2021/P w sprawie przyznania zapomogi losowej pracow-
nikowi OIL w Rzeszowie ze względu na ciężką chorobę nowotwo-
rową 
Nr 202/2021/P  w sprawie przyznania  lekarzowi zapomogi loso-
wej ze względu na ciężką chorobę nowotworową

2. Zapoznano się z apelem ORL  Kujawsko- Pomorskiej OIL w To-
runiu – pandemia w sposób bardzo wyraźny ukazała dramatyczny 
stan, w jakim znalazły się  placówki stomatologiczne, dlatego ORL 
K-POIL  apeluje do Prezesa NFZ o jak najszybsze  wprowadzenie 
ustaleń, które  pomogły by poprawić sytuację w stomatologii. 
Obecnie Zespół  NRL  i Komisji Stomatologicznej NRL prowadzi 
negocjacje  z NFZ, które mają na celu poprawę sytuacji praktyk 
stomatologicznych. 

3. Przyznano zapomogi losowe. 

4. Przyznano refundację  kosztów szkolenia. 

5. Przewodniczący Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Za-
wodu – Kol. Radosław Maksymowicz  poinformował, że do Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  zaczęły  napływać wnioski o 
wydanie Prawa Wykonywania Zawodu  lekarzom z krajów spoza 
UE, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. Po dyskusji, członko-
wie Prezydium postanowili zwrócić się do pracodawców, zatrud-
niających tych lekarzy, o podawanie pisemnej informacji do Okrę-

gowej Izby Lekarskiej, kto z lekarzy specjalistów danej placówki 
będzie miał nadzór nad lekarzem posiadającym warunkowe pra-
wo wykonywania zawodu.  
Zdecydowano również o zorganizowaniu spotkania lekarzy cu-
dzoziemców, starających się o przyznanie warunkowego prawa 
wykonywania zawodu,  z Prezydium ORL w Rzeszowie.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 06 kwietnia 2021 r.

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

1. Podjęto uchwały : 

Nr 203/2021/P w sprawie  wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Daria Pryma
Nr 204/2021/P w sprawie  wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Maria Rybka-Krelowicz 
Nr 205/2021/P w sprawie  wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Szymon Krelowicz
Nr 206/2021/P w sprawie  wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – 
dotyczy lekarza Joanna Kuncio 
Nr 207/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Diana 
Znamirowska
Nr 208/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Adam 
Wiejacz
Nr 209/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Sylwia 
Panek 
Nr 210/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Michał 
Wanielista 
Nr 211/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Jakub 
Golec
Nr 212/2021/P  w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza, lekarzowi który uzyskał kwalifikacje 
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej, wpisania na listę członków OIL oraz wpisu do okręgowego 
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza  Magdalena 
Bereś
Nr 213/2021/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza, lekarzowi który uzyskał kwalifikacje 
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej, wpisania na listę członków OIL oraz wpisu do okręgowego 
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza  Justyna Mo-
rawska
Nr 214/2021/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza, lekarzowi który uzyskał kwalifikacje 
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej, wpisania na listę członków OIL oraz wpisu do okręgowego 
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza  Kamila Kop-
czak 
Nr 215/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
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skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Adam Wojtczak 
Nr 216/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Witold Domka 
Nr 218/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Alina Strzelbicka Kądziela 
Nr 219/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Róża Jaworska – Nitkiewicz 
Nr 219/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Liliana Marć 
Nr 220/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Tamara Krygowska 
Nr 221/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Teresa Kamińska- Trębacz
Nr 222/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Janusz Nowakiewicz 
Nr 223/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Zuzanna Nowakiewicz
Nr 224/2021/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy  przez pod-
miot :
MedicaRescue” Łukasz Szymczyszyn  w zakresie : „ Medyczne 
czynności ratunkowe w gabinecie stomatologicznym „  - w dniu 
9.04.2021 r. w Przychodni na Pańskiej, ul. Pańska 19 w Rzeszowie.

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia. 

3.  Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
     - Informacja przesłana przez  Polskie Stowarzyszenie  Medyczne 
na Litwie o przeprowadzeniu wyborów władz stowarzyszenia na 
trzyletnią kadencję: 
       Przewodniczącą została lekarz radiolog  Eleonora Kvascevi-
ciene. 
    -  Zaproszenie na XX posiedzenie Rady POW NFZ, które odbę-
dzie się  dnia 9 kwietnia 2021 r.  wyłącznie w formie online.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
  

Protokół z posiedzenia  Okręgowej Rady Lekarskiej
w Rzeszowie z dnia 13  kwietnia 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 41/2021 w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków 
OIL  w Rzeszowie i wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie  w związku z 
przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza Katarzyna Górowska
Nr 42/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie oraz wpisu do 
okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza 
Agnieszka Kostój 
Nr 43/2021 w sprawie  wpisania lekarza dentysty na listę członków 
OIL  w Rzeszowie i wpisu do rejestru OIL w Rzeszowie  w związku z 
przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza Alina Kos
Nr 44/2021 w sprawie przyznania  warunkowego prawa wykony-

wania zawodu lekarza lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje zawo-
dowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  oraz wpisu do okrę-
gowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza Ju-
styna Ochał 
Nr 45/2021 w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego 
przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza 
lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej, wpisania na listę człon-
ków OIL  oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów – dotyczy lekarza Grzegorza Rynio

2. Dr Renata Małecka (członek Zespołu ekspertów do merytorycz-
nej oceny zgodności kształcenia odbytego poza UE)  poinformo-
wała  zebranych, że do naszej izby wpłynęły do tej pory cztery 
wnioski osób  posiadających decyzję Ministra Zdrowia o przyzna-
niu warunkowego prawa  wykonywania zawodu lekarza lekarzo-
wi, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej, wpisania na listę członków OIL  
oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów  
OIL oraz  i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół.  Są to 
Polki, posiadające dyplomy  ukończenia studiów w Ukrainie, nie 
pracowały w zawodzie, nie mają specjalizacji. Otrzymały zgody 
pracodawców w (Centrum Medycznego MEDYK i Centrum Me-
dycznego w Łańcucie) na zatrudnienie przy zapobieganiu, prze-
ciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 oraz zaangażowanie w szcze-
pienia przeciwko COVID pod nadzorem lekarza specjalisty.

3. Dr Jolanta Kluz- Zawadzka – Konsultant Wojewódzki ds. chorób 
zakaźnych dla Województwa Podkarpackiego przedstawiła,  na 
prośbę członków Rady,  aktualną sytuację związaną z pandemią 
Covid-19 w naszym województwie. 

4.  Radca prawny Pani Anna  Bandelak  omówiła  zgłaszane przez 
lekarzy wątpliwości dotyczące przyznawania  dodatków wyna-
grodzenia  za pracę z pacjentem covidowym. 
Z pierwszego polecenia MZ z dniu 4.09.2020 r. dodatki przysługi-
wały tylko szpitalom jednoimiennym lub z komórkami udzielają-
cymi wyłącznie świadczeń covidowych.
Zgodnie ze zmianą polecenia z dnia 30.09.2020 r. dodatek przysłu-
giwał szpitalom II i III stopnia umieszczonym w wykazie przygoto-
wanym przez Dyrektora NFZ  w porozumieniu 
z Wojewodą dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z po-
dejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV.
Od 1 XI. 2020 r. rozszerzono dodatek osobom wykonującym za-
wód medyczny w SOR, Izbach Przyjęć, Zespołach ratownictwa 
medycznego oraz wykonującym czynności diagnostyki laborato-
ryjnej przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego. 
Od 1.XI. 2020 dodatek został podwojony i wynosi aktualne 100 % 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cy-
wilno – prawnej. 
Maksymalna kwota dodatku nie może przekraczać 15 tysięcy zło-
tych.  
 
5. Poruszono sprawę szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
prowadzonych w weekend wielkanocny w Centrum Medycznym 
MEDYK .

6. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady  na dzień  11 maja 
2021 r.

Na tym zakończono posiedzenie ORL w Rzeszowie. 
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Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 20 kwietnia  2021 r.

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

1. Podjęto uchwały :
Nr 225/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Tomasz Kołodziej
Nr 226/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Agata Ilnicka - Surma
Nr 227/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Aleksandra Jaworska
Nr 228/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Monika Niemiec
Nr 229/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Magdalena Byś- Chrzanowska
Nr 230/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Kamil Wywrót 
Nr 231/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Anna Tęcza
Nr 232/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki  lekarskiej  
wyłącznie  w miejscu wezwania – dotyczy Joanna Walotek 
Nr 233/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof Ossoliński 
Nr 234/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Agata Bochyńska
Nr 235/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Paulina Kryczko 
Nr 236/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Górowska
Nr 237/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Beata Saramak 
Nr 238/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Beata Rożek 
Nr 239/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Paweł Przetacznik 
Nr 240/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Aneta Słowik 
Nr 241/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Stanisław Kiebała
Nr 242/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Jasiński 
Nr 243/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Tomasz Wasyluk 
Nr 244/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Michał  Trąbka
Nr 245/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie  w miejscu wezwania -  dotyczy lekarza Grze-
gorz Hydzik 
Nr 246/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej  -  dotyczy lekarza Andrzej Jasiński 
Nr 247/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej  -  dotyczy lekarza Jolanta Piskorz – Ostrowska
Nr 248/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej  -  dotyczy lekarza Andrzej Jasiewicz 
Nr 249/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Natalia Tasior
Nr 250/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Anna Stec 
Nr 251/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Klaudia Rączka 
Nr 252/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Jadwiga Serafin 
Nr 253/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza  Paulina Ruta
Nr 254/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Urszula Daniel 
Nr 255/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Kalina Kujawska 
Nr 256/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Ewa Lutak – Rylska 
Nr 257/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza Marek Rogoziński 
Nr 258/2021/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia podyplomowego lekarzy przez  Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno- Handlowe CERKAMED Wojciech Pawłowski z siedzibą 
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w Stalowej Woli
Nr 259/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia  
nt. „ Dorwać złamasa- usuwanie złamanych narzędzi” – przez pod-
miot Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe CERKAMED Woj-
ciech Pawłowski z siedzibą w Stalowej Woli
Nr 260/2021/P  w sprawie ponownego przyznania prawa wykony-
wania zawodu lekarza cudzoziemcowi, wpisania na listę członków 
OIL  w Rzeszowie – dotyczy lekarza Dmytro Altukhov 
Nr 261/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Mateusz Jarosiewicz 
Nr 262/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – 
dotyczy lekarza Anna Haładyj 
Nr 263/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Bartłomiej Rozlach 
Nr 264/2021/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Mateusz Jarosiewicz 
Nr 265/2021/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza  Bartłomiej  Rozlach
Nr 266/2021/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza lekarzowi, który  uzyskał  kwalifikacje  
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej, wpisania na listę członków  OIL w Rzeszowie – dotyczy  leka-
rza Mykhailo  Kos
Nr 267/2021/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza lekarzowi, który  uzyskał  kwalifikacje  
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej, wpisania na listę członków  OIL w Rzeszowie – dotyczy  leka-
rza Viktoriia Khveshchuk .
Nr 268/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą – dotyczy lekarza Zbigniew Podgórski 

2. W posiedzeniu Prezydium wzięli udział członkowie Zespołu eks-
pertów do merytorycznej oceny zgodności kształcenia odbytego 
poza UE ORL w Rzeszowie oraz  dwoje lekarzy,  obywateli Ukrainy, 
którzy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia złożyli wnioski  o 
przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza  
na terenie OIL w Rzeszowie. Są to lekarze specjaliści, którzy otrzy-
mali zgodę Pani Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr  
2 w Rzeszowie  na zatrudnienie w  Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym  na okres 3 miesięcy, pod nadzorem  specjalisty z medycyny 
ratunkowej. 
Na podstawie art. 7 ust. 2a Ustawy o zawodzie lekarza, po spraw-
dzeniu złożonych dokumentów  oraz rozmowie z lekarzami, 
członkowie Prezydium oraz Zespołu zdecydowali, że nie ma pod-
staw do odmowy przyznania lekarzom warunkowego prawa wy-
konywania zawodu.

3. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie przez Profesora Yuri Ta-
khtaev  z Sankt Petersburga wspólnie z Profesorem Zbigniewem 
Zagórskim konsultacji chorych  oraz przeprowadzenie operacji 
zaćmy  w Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Rzeszowie  w 
dniu 07.05. 2021 r.  zgodnie z art. 9.1 poz. 138 Dz.U. Nr 138 z 2008 r. 

4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją, która wpłynęła do 
OIL:

- Stanowiskiem  Prezydium NRL  w sprawie uprawnień do wyko-
nywania procedur  wchodzących w skład zabiegów z zakresu me-
dycyny estetycznej
- Stanowiskiem Prezydium ORL w Łodzi, które uznaje za szkodliwy 
i niebezpieczny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
- Apelem Prezydium ORL w Łodzi, który popiera apel Kujawsko-

-Pomorskiej OIL  o jak najszybsze wprowadzenie  w życie ustaleń 
NFZ z NRL i Komisją Stomatologiczną  NRL, dotyczących poprawy 
sytuacji praktyk dentystycznych
- Zaproszeniem Prof. Piotra Radziszewskiego, Przewodniczącego 
Komitetu Naukowego Konferencji  do udziału w konferencji „De-
baty -  Rak Nerki”, która odbędzie się 24.04.2021 w trybie online.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia  2021 r.

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

1. Radca Prawny Anna Bandelak przedstawiła członkom Prezy-
dium przepisy prawne :
   - zgoda MZ aby lekarz stażysta  w obecnym stanie prawnym 
mógł kwalifikować  do szczepień przeciw COVID-19 w innym pod-
miocie leczniczym niż miejsce odbywania stażu podyplomowego
    - projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
    - projekt ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych
    - projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w 
sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 
hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
     - rozporządzenie MZ  w sprawie programu pilotażowego w 
zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podsta-
wowej opiece zdrowotnej  

2.  Wystosowano pismo do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,  w którym  Prezydium 
ORL w Rzeszowie zdecydowanie popiera każdą inicjatywę  skut-
kującą zwiększeniem zainteresowania młodych lekarzy specjaliza-
cjami cieszącymi się małą popularnością. 

3.  Zapoznano się ze stanowiskiem ORL w Gdańsku  w sprawie 
wymiany kas fiskalnych. 

4. Przyznano ciężko choremu lekarzowi zapomogę losową .

5. Przyznano refundacje kosztów szkolenia.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 4 maja 2021 r.

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

1. Podjęto uchwały :
Nr 269/2021/P w sprawie wpisania lekarza  dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby le-
karskiej – dotyczy lekarza Alona Demboryńska
Nr 270/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Dagna Siedlecka
Nr 271/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
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jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Martyna Kędzierska
Nr 272/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Michał Lachowicz
Nr 273/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza   Dorota Pabian 

2.  Zapoznano się z pismem z kancelarii adwokackiej  z prośbą o 
wskazanie biegłego. Odpowiedzi udzieli mec. Joanna Paśkiewicz.

3. Przyznano lekarzowi  zapomogę losową z powodu ciężkiej cho-
roby.

4. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia  Prezydium ORL  w Rzeszowie
z dnia 11 maja 2021 r.

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

1. Podjęto uchwały :
Nr 274/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „ Usuwanie złamanych narzędzi” – przez podmiot Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowe CERKAMED  Wojciech Pawłowski
Nr 275/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „Ósmy krok  endo” – przez podmiot „DENTECH” Edward Szczęch 
i S-KA Spółka Jawna 
Nr 276/2021/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza lekarzowi, który uzyskał  kwalifikacje 
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej, wpisania na listę członków OIL  oraz wpisu do okręgowego 
rejestru lekarzy lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza  Ma-
rek Korczak 
Nr 277/2021/P  w sprawie wydania duplikatu dokumentu „Prawo 
wykonywania zawodu lekarza” – dotyczy lekarza Agnieszka Złotek 
Nr 278/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie  leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Oskar Dąbrowski 
Nr 279/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Paweł Aszklar
Nr 280/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza   Jakub Fiołek 
Nr 281/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Patryk  Grzegorzak
Nr 282/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym pro-
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wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kamil Krawęcki  
Nr 283/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie  umowy  z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kazimierz Świeboda 
Nr 284/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki  lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Joanna 
Folcik- Smolik
Nr 285/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki  lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Barbara Pietruszewska
Nr 286/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki  lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Bartosz Lorenc
Nr 287/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki  lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Paweł Zahorski
Nr 288/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie  w zakładzie podmio-
tu  leczniczego, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej  wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Wojciech 
Zdybel 
Nr 289/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy pt. : „ Obrazo-
wanie  za pomocą RTG” – przez podmiot Polskie Lekarskie Towa-
rzystwo Radiologiczne Oddział  Podkarpacki 
Nr 290/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy pt. : „ Ob-
razowanie za pomocą rezonansu magnetycznego” – przez pod-
miot Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Oddział  Pod-
karpacki

2.  Dr Wojciech Domka przedstawił sprawozdanie ze spotkania, na 
które zaproszono wszystkich Parlamentarzystów Województwa 
Podkarpackiego oraz przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy Oddziału Podkarpackiego. W spotkaniu 
udział wzięli posłowie: Pani Joanna Frydrych, Pani Teresa Pamu-
ła, Pani Krystyna Skowrońska, Pan Tadeusz Chrzan oraz Pan Marek 
Rząsa oraz związkowcy: lek. Zdzisław Szramik, lek. Alicja Jędraszek 
oraz lek. Maciej Bryzek.  

3. Przyznano  chorującemu lekarzowi  zapomogę  losową .

4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
   - projektem  zarządzenia  Prezesa NFZ zmieniającego  zarządze-
nie  w sprawie  określenia warunków  zawierania  i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne  w zakresie chemioterapia
  - projektem zarządzenia Prezesa NFZ  zmieniające zarządzenie  
w sprawie  warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty  realizujące świad-
czenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku  
z przepisami ustawy o wsparciu kobiet  w ciąży  i rodzin „ Za ży-
ciem”.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.    
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Wywiad

Rozmowa z dr. n. med.  Pawłem Grzesiowskim,
wirusologiem i pediatrą, ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej  d. s walki z COVID 19

Nowe warianty wirusa wymuszą nowoczesne  
standardy nadzoru epidemiologicznego
Red. Polska wciąż bije niechlubne rekordy śmiertelności z 
powodu  Covid 19 i chorób współistniejących.  Statystyki 
wskazują, że niestety umiera u nas więcej osób niż w innych 
krajach. Jakie, zdaniem Pana, są tego przyczyny?

Dr Paweł Grzesiowski:  Tego nie można jednoznacznie określić, 
bo wiele czynników ma na to wpływ. W dużej części są to zgony 
covidowe, tylko nie ujawnione, bo test był za późno zrobiony 
albo go nie było. W tym zakresie nie przekraczamy normy kra-
jów rozwiniętych, choć jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Część 
tych nadmiarowych zgonów szacuje się na około 20 procent, to 
mogą być zgony nie związane z covidem, ale  z opóźnieniem 
diagnostyki i leczenia. Obserwujemy, że pacjenci odwołują wizy-
ty, zabiegi, boją się iść do szpitala, bo boją się zakażenia. Nie ma 
też szczegółowych badań statystycznych porównujących umie-
ralność w różnych krajach w czasie ostatnich miesięcy. Mamy 
wycinkowe informacje na ten temat, szacuje się szpitalne zgony 
covidowe i pocovidowe   na  15-20 procent. Warto byłoby się 
temu przyjrzeć. Umieralność na naszych oddziałach OIOM jest 
bardzo wysoka, sięgająca 80 nawet 90 procent; nie ma jednak 
porównań  jak jest w innych krajach. Warto byłoby też przeanali-
zować jaki jest dostęp do nowoczesnych terapii leczenia jak np. 
ECMO, niestety  nie ma dużo tych urządzeń. Saturacje, owszem, 
można monitorować  ale brakuje miejsc w szpitalach i te kwestie 
najpierw trzeba rozwiązać.

Jakie w tej sytuacji należałoby podjąć działania by zmniejszyć 
śmiertelność i uchronić się przed kolejnymi zakażeniami?

Jedyną sensowną, udowodnioną formą redukcji śmiertelności  są 
szczepienia. Nie ma żadnej innej. My mamy w tej chwili zaszcze-
pionych  w grupie osób 60 plus około 60 procent  pacjentów. Są 
to osoby, które w największym stopniu są obarczone śmiercią 
lub powikłaniami z powodu covida. Jeżeli tych pozostałych osób 
z tej grupy nie zaszczepimy, nie przekonamy do szczepień, to z 
nich będzie się rekrutować kolejna fala pandemiczna.

A czy kwalifikacja do szczepień była dobra?

Moim zdaniem w pierwszym okresie była to dobra kwalifikacja, 
osoby najbardziej uzależnione od innych, podopieczni DPS plus 
opieka i służby medyczne. Natomiast potem należało zaszczepić 
wszystkich. Robienie tego grupami wiekowymi niestety bardzo 
spowalnia proces szczepień. Wiele osób, które chciało się za-
szczepić  czekało na swoją kolejkę. Ten program szczepień  nie 
jest moim zdaniem dopasowany do struktury naszego społe-
czeństwa. Nie wszyscy są mobilni internetowo, sms-owo i trans-
portowo, jest spora grupa osób zwłaszcza  starszych, w małych 
miejscowościach,  wykluczona cyfrowo i komórkowo, do nich 
trzeba trafić w inny sposób. 

Czy kwalifikacja i zaszczepienie powinny być w gestii lekarzy 
rodzinnych ?

Tak. Punkt szczepień powinien być tam gdzie jest lekarz pacjen-
ta. Im więcej punktów szczepień tym więcej zaszczepionych lu-
dzi. To powinno być logistycznie tak zrobione jak w przypadku 
szczepień pediatrycznych. Bo zaczyna się tworzyć coś w rodzaju 
gorszej grupy pacjentów, która jest mniej mobilna, mnie interne-
towo zorganizowana, która chciałaby się zaszczepić ale nie ma 
jak. Większość lekarzy rodzinnych to ludzie, którzy od lat pracu-
ją z tą samą grupą pacjentów, znają ich, wiedzą kto może być 
szybciej a kto później zaszczepiony.  Nawet jeśli pacjent dotrze 
do lekarza, co też nie zawsze jest proste, czy  lekarz dotrze do 
pacjenta, to nie ma jak zaszczepić.  Moim zdaniem mamy nara-
stający obecnie problem wykluczenia pacjentów nie mających 
dostępu do współczesnych środków komunikacji cyfrowej.

Panie doktorze w obiegu jest  obecnie kilka szczepionek. 
Niektóre mają lepszą opinię, niektóre są unikane przez pa-
cjentów z powodu złej medialnej sławy. Jakie są najnowsze 
doniesienia na temat różnych grup szczepionek?

Badania wskazują, że bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich 
szczepionek jest zweryfikowana. Ponad miliard zaszczepionych 
ludzi na świecie jest zaszczepionych, nie słychać o masowych 
złych efektach szczepionek. Te pojedyncze przypadki niepowo-
dzenia poszczepiennego  są zawsze. Ale nie ma to związku z 
błędem  technicznym szczepionki wypróbowanej na milionach 
ludzi.  Szczepionka natomiast może być bodźcem  do ujawnie-
nia się niepożądanych skutków u pacjentów, którzy mają takie 
predyspozycje, co wiąże się z innymi czynnikami chorobowymi, 
a nie szczepionką. Uważam, że te wszystkie doniesienia medial-
ne na temat działań ubocznych szczepionek  są wyolbrzymione. 

To zapytam Pana o lokalny rzeszowski temat szczepionkowy, 
który odbił się echem w całej Polsce i nie został dobrze ode-
brany. Jedna z sieci NZOZ zadziałała błyskawicznie i zaczęła 
masowo szczepić ludzi ale skończyło się na wyjaśnieniach i 
tłumaczeniach. Jak z perspektywy eksperta  NRL Pan to po-
strzega?

Jeśli nawet nie doszło do skutku ale zostało tylko zapropono-
wane złamanie kardynalnych zasad bezpieczeństwa sanitarne-
go, to jest to już sprawa bardzo poważna i musi być dogłębnie 
wyjaśniona. To jest fiasko medialne dla podmiotu szczepiącego, 
bo zaufanie publiczne zostało bardzo podważone. Każdy ne-
gatywny medialny przekaz nawet próby zaszczepienia tą samą 
strzykawką dwóch osób, kładzie się wielką smugą na długi czas. 
Ludzie oczekują od lekarzy całkowitej transparentności i uczci-
wości,  informacje o jakichkolwiek uchybieniach, choćby o 
szczepieniach poza kolejnością są bardzo brzemienne w skutki 
wizerunkowe. Rzucają też cień na szczepienia, bo to jest kolejny 
argument dla osób niezdecydowanych. Tak więc uważam, że tę 
sytuację należy do dna wyjaśnić; a jeśli są tam błędy to trzeba też 
nagłośnić formy ich naprawienia czy też zadośćuczynienia.
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Red. Rozmawiamy na początku maja, są obecnie doniesienia 
o pojawieniu się kolejnej, tym razem indyjskiej mutacji wi-
rusa.  Co wiemy na jej temat i jakie prowadzić działania by 
ograniczyć jej rozprzestrzenianie? 

Nowa mutacja nie oznacza, że to jest coś gorszego, my zawsze 
boimy się tego nowego, nieznanego. Te nowe warianty mutacji 
pokazują, jak ważny jest monitoring i epidemiologia. Diagnosty-
ka na początku epidemii została postawiona na poziomie bardzo 
podstawowym, przez długi czas ograniczała się do testowania 
ludzi chorych. Teraz  musimy rozmawiać o tym, że nadzór epi-
demiologiczny to jest również badanie osób bezobjawowych, 
to jest kierowanie szczepów na sekwencjonowanie. Pojawianie 
się tych nowych wariantów wyznacza nowe standardy nadzoru 
epidemiologicznego, który musi być bardzo szybki, nowoczesny 
oparty o badania molekularne, uruchomiony przede wszystkim 
na granicach. Myśmy zawsze mieli znakomite służby sanitarne, 
teraz tego nie widzimy albo nie wiemy o tym jak działają. Dla 
mnie sytuacja jest naprawdę bardzo nerwowa, bo nie możemy 
z każdym wariantem przeżywać nowych zagrożeń. Musimy być 
pewni, że ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy naprawdę pod-
legają kwarantannie, że to nie jest fikcja.  Musimy być przygoto-
wani na taką sytuację, że pojawią się też bardziej niebezpieczne 
warianty przełamujące odporność poszczepienną i trzeba mieć 
taki system monitorowania, by się z tym uporać.

Chcę jeszcze Pana zapytać o  popularność testów covido-
wych, czy wystarczająco testuje się społeczeństwo?
Nie. Od początku jesteśmy na minimum. Powinniśmy wykony-
wać trzy, cztery razy więcej testów. I to nie jest  kwestia braku 
testów, bo one są.  Tylko nie są zlecane, gdyż jest zasada testowa-
nia osób objawowych. A przecież wiemy, że 60 czy 70 procent 

ludzi choruje bezobjawowo. My nie znamy losów tych bezobja-
wowych pacjentów. Testuje się tylko pacjentów objawowych i 
to także pokazuje nam jaka jest struktura rozpoznanych zakażeń. 
Wrócę do tego co powiedziałem  na początku,  mamy mnóstwo 
nadmiarowych zgonów w grupie ujemnej ale to są pacjenci co-
vidowi. Jak pacjent ma ujemny test w drugim tygodniu choroby 
a płuca są covidowe, nie można stwierdzić zgonu covidowego 
i nie obejmują tego statystyki. I to jest mankament systemu. Tak 
samo nie pokazujemy statystyk zgonów wczesno-po-covido-
wych. Śmiertelność w tej grupie jest też wysoka  a najczęściej 
kwalifikuje się ją jako zatorowo-zakrzepową i nie jest ujmowana 
w statystykach covidowych.

Zbliżamy się do drugich pandemicznych wakacji, jak zda-
niem Pana mogą one wyglądać w tym roku?

 Dopóki nie pojawią się warianty wirusa odporne na szczepionki, 
to wakacje mogą być dosyć  normalne dla zaszczepionych. A 
może i ozdrowieńców, którzy będą mieli potwierdzoną odpor-
ność po przechorowaniu. Bo te osoby generalnie są bezpieczne. 
Natomiast te osoby, które się nie szczepią, nie chorowały, będą 
miały moim zdaniem spory problem żeby się w tym odnaleźć. 
Jednak wciąż będziemy się ich bać, a także o nich bać. Jest to 
oczywiście wolny wybór ale korzyść dla niezaszczepionych mar-
na, bo będą jednak na własne życzenie grupą w jakiś sposób 
inaczej traktowaną.

Dziękuję za rozmowę.

( Wywiad przeprowadzony na początku maja 2021, nieautoryzo-
wany)

Wywiad

KORONAWIRUS A CIĄŻA
Dziś temat, w którym nie do końca opiszę moje doświadczenia 
lub obserwacje. Pacjentkę ciężarną  z aktywną - jak się potem oka-
zało - infekcją miałam jedną, we wrześniu. Była około 20 tygodnia 
ciąży i pomimo objawów grypopodobnych nie chciała wykonać 
testu na obecność koronawirusa. Zrobiła to dopiero w drugim 
tygodniu choroby. W tym czasie odwiedzała mnie dwa lub trzy 
razy, czując się źle. Ciąża ta zakończyła się w terminie, urodzeniem 
zdrowej dziewczynki, bez jakichkolwiek problemów zdrowotnych 
do dziś, gdyż jesteśmy w kontakcie.
 Ciąża generalnie jest stanem zwiększonej tolerancji immunolo-
gicznej po to, by organizm matki nie odrzucił obcego materiału 
genetycznego rozwijającego się zarodka i płodu. Kobiety ciężarne 
zatem są dużo bardziej narażone na różnorodne zakażenia i infek-
cje wieloma chorobami zakaźnymi, w tym na infekcję koronawiru-
sem. Należą więc do grupy wysokiego ryzyka, Dlatego podobnie 
jak osoby z grup ryzyka, postępowanie wobec nich powinno być 
ostrożne i objęte szczególną uwagą.
Objawy infekcji u kobiet ciężarnych mogą być bardziej nasilone. 
Jednakowoż piśmiennictwo na temat ciężarnych z koronawi-
rusem nie jest zbyt obszerne, z racji nie tak wielu przypadków 
dotychczas opisanych. Już na początku pandemii zalecaliśmy 
kobietom planującym ciążę odłożenie jej w czasie na „po pande-
mii”czyli, jak się okazało, na czas nieokreślony. Cytując piśmiennic-

two na ten temat, nie odnotowano żadnego zgonu z powodu 
covid-19, kobiety ciężarnej.
Można więc myśleć o mniejszej śmiertelności kobiet w ciąży. Le-
czenie kobiet ciężarnych jest objawowe. Bariera immunologiczna 
jaką stanowi łożysko, wydaje się być skuteczna. Choć w tym te-
macie jest więcej pytań, niż odpowiedzi. Trudno na ten moment 
ocenić, czy infekcja ma znaczący wpływ na wystąpienie porodu 
przedwczesnego oraz na stan noworodka. W raportach świato-
wych opisano noworodki urodzone przez matki z zapaleniem 
płuc covid-19, zainfekowane najprawdopodobniej już po poro-
dzie. Wpływ na przebieg ciąży z obecnością koronawirusa jest sta-
le w trakcie badań i obserwacji. Nie opisano zwiększonej częstości 
poronień u kobiet ciężarnych z koronawirusem. Ale wciąż mało 
mamy materiału badawczego. Wstrzymano wszelkie procedu-
ry sztucznego rozrodu. Zalecenia dla kobiet ciężarnych są takie 
same jak dla ogółu społeczeństwa.
Unikanie zgromadzeń, maseczki, częste mycie rąk. Zdrowy styl 
życia, co większość świadomych kobiet czyni. Rozwiązanie ciąży 
w przypadku dodatniego testu następuje cięciem cesarskim. Jeśli 
chodzi o karmienie piersią, nie ma dowodów na obecność wirusa 
w mleku matki, ale istnieje ryzyko infekcji noworodka drogą kro-
pelkową lub kontaktową. Więc konieczna jest maseczka i dokład-
ne mycie rąk.

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora
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A na Miodowej stara płyta gra
Od 15 miesięcy zmagamy się z epidemią Covid-19. Od 15 miesię-
cy system opieki zdrowotnej działający już wcześniej na granicy 
wydolności, nie radzi sobie z nowymi znacznie większymi wy-
zwaniami. Wieloletnie zaniedbania właściwie wszystkich rządów 
przed jak i po 1989 roku sprawiły, że jako kraj nie byliśmy przy-
gotowani do walki z epidemią. Nie były przygotowane szpitale w 
większości zaadoptowane ze starych budynków wzniesionych w 
zupełnie innym przeznaczeniu, choć i te nowsze, nie były zapro-
jektowane z myślą o zwalczaniu chorób zakaźnych. Okazało się, 
po raz kolejny, że niedoinwestowane, funkcjonujące na krawędzi 
bankructwa podmioty lecznicze nie dysponują wystarczającą ilo-
ścią indywidualnych środków ochrony osobistej, płynów dezyn-
fekcyjnych czy respiratorów. Epidemia pokazała te braki i zanie-
dbania w wyjątkowo jaskrawym świetle. Ale czy to światło było 
wystarczająco jasne, by dostrzegli to również politycy?

MINIMALNE PŁACE

Opracowanie w 2017 roku obywatelskiego projektu ustawy o mi-
nimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, poprzedzone 
zawarciem consensusu przez wszystkie związki zawodowe zrze-
szone w Porozumieniu Zawodów Medycznych, oraz złożenie te-
goż w Sejmie było bezpośrednią przyczyną powstania konkuren-
cyjnego projektu w Ministerstwie Zdrowia. Treść przyjętych w nim 
przepisów była policzkiem dla wszystkich pracowników medycz-
nych systemu publicznej ochrony zdrowia. Wskaźnik 1,27 dla leka-
rza specjalisty, przez który mnożono średnią płacę z roku poprzed-
niego, sytuował nas w głębokim PRL-u. Dla podkreślenia „smaczku” 
i wyrafinowania tego wiekopomnego rozwiązania należy dodać, 
że płacy nie podnoszono automatycznie do wyliczonej wielkości, 
ale brakującą kwotę dzielono na 5 rat tak, aby minimalny poziom 
osiągnąć „już” w 2021 roku! Majstersztyk! Bezczelność, arogancja, a 
nawet wręcz podłość tego rozwiązania były powodem protestów 
lekarskich na jesieni 2017, ale stały się też „gwoździem do trumny” 
ówczesnego ministra zdrowia. Na kanwie tych protestów doszło 
do podpisania porozumienia z nowym ministrem zdrowia, które 
przewidywało wzrost płac dla lekarzy specjalistów do 6750 zł, co 
stanowiło wtedy ok. 1,61 średniej płacy. Porozumienie przewidy-
wało też renegocjacje warunków w 2020 roku, jednak epidemia 
spowodowała odłożenie tego elementu na czas nieokreślony. W 
związku z upływem terminu działania porozumienia z końcem 
czerwca 2021, pojawiła się paląca potrzeba znalezienia legislacyj-
nego rozwiązania, umożliwiającego znalezienie środków finan-
sowych na płace personelu medycznego. Także tym razem nie 
zawiódł minister zdrowia, pełniący swoją funkcje od roku, jako na-
stępca min. Szumowskiego. Ministerialny plan nowelizacji ustawy 
o kształtowaniu minimalnych wynagrodzeń w ochronią zdrowia 
przewiduje wzrost płac dla grup zawodowych najniżej uposażo-
nych o ok. 14%( ma to zapewne ścisły związek z podniesieniem 
płacy minimalnej), natomiast dla lekarzy specjalistów wielkodusz-
nie „sypnięto” 3% (wzrost wskaźnika z 1,27 do 1,31). To zaiste po-
rażająca wielkoduszność- po 3 latach waloryzacja płac o 19 zł(!) 
brutto, i to w warunkach trwającej epidemii! Tyle są warte oklaski 
dla lekarzy walczących z epidemią! Minimalne płace mieliśmy od 
zawsze, i to się nie zmieniło!

WSPÓLNA WALKA

Od czasu opublikowania planowanej nowelizacji ustawy o 
minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia wśród 
pracowników medycznych panuje wrzenie, podobne do tego 
sprzed 4 lat. Pan minister kontynuuje najgorsze tradycje swo-
ich poprzedników, co nie wróży mu długiego trzymania ste-
ru ochrony zdrowia. Zupełna nieznajomość realiów polskiej 
ochrony zdrowia, brak dialogu ze związkami zawodowymi 
czy samorządami, wszechobecny punkt widzenia księgowego 
oraz zupełna niewrażliwość na argumenty w dyskusjach mery-
torycznych i stosowanie uników nie wróżą ministrowi świetla-
nej przyszłości.

Krytyczne wypowiedzi prezesa NRL, przewodniczącego Zarzą-
du Krajowego OZZL oraz szefowych OZZPiP i Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych nie zrobiły na ministrze większego 
wrażenia, ale spowodowały pewne przebudzenie środowiska 
medycznego.

Z inicjatywy OZZL i prezesa NRL doszło do spotkania 21 kwiet-
nia w siedzibie NIL  z posłami i senatorami, lekarzami z zawo-
du. Na spotkaniu tym przedstawiono dane statystyczne obra-
zujące sytuację polskiej ochrony zdrowia, opracowane przez 
OECD. Chcieliśmy przekonać posłów do zgłoszenia lub popar-
cia zgłoszonej poprawki do nowelizacji ustawy o minimalnych 
wynagrodzeniach tak, aby wskaźnik dla lekarzy specjalistów 
był na poziomie przynajmniej 1,82- 1,85. Pozwoliłoby to, cho-
ciażby częściowo, zmniejszyć odpływ specjalistów z systemu 
publicznego, a także wyjazdy za granicę. Z przedstawionej pre-
zentacji jasno wynika, że grzechem pierworodnym systemu 
jest jego głębokie niedofinansowanie. Wszystkie inne wady 
i słabości mają swoją praprzyczynę w głębokiej dysproporcji 
między zawartością tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych 
a wysokością nakładów finansowych.

Również w siedzibie OIL w Rzeszowie, w dniu 10 maja, doszło 
do spotkania z parlamentarzystami z naszego regionu. Przy-
byli posłowie zarówno opozycji, jak i formacji rządzącej. Posło-
wie opozycyjni wykazali, jak zawsze, głębokie zrozumienie dla 
słuszności naszych postulatów i obiecali działania zarówno na 
szczeblu regionalnym jak i w Sejmie. Poseł koalicji rządzącej, 
również jak zawsze, stwierdził, że zrobiono już dużo i że nie 
można wszystkiego od razu. Nie zrobiła na nim większego wra-
żenia konstatacja, że takie teksty słyszymy już od 30 lat.

Jeżeli takich spotkań odbyło się w Polsce więcej, jest nadzieja, 
że może w końcu otworzą się komuś oczy i oczywiste proble-
my będą postrzegane we właściwy sposób. Już czas by pro-
blemy ochrony zdrowia znalazły właściwe zainteresowanie i 
adekwatne rozwiązania. 

Już czas zakończyć erę „leczenia” biegunki papierem toaleto-
wym!

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL
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TRWA REKRUTACJA DO SZKÓŁ O PROFILU ARTYSTYCZNYM, 
W ZWIąZKU Z CZYM KANDYDACI ZGŁASZAJą SIĘ DO LEKA-
RZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PO ZAśWIAD-
CZENIA O BRAKU PRZECIWWSKAZAń. LEKARZE POROZU-
MIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO Z CAŁEJ POLSKI OBSERWUJą 
WCZEśNIEJ NIENOTOWANą SKALĘ TAKICH WIZYT ZE STRO-
NY KANDYDATÓW DO SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA, 
PRZY CZYM DOTYCZY TO SZKÓŁ PUBLICZNYCH. 

Pytanie, czy przepisy, nakładające na lekarzy rodzinnych taki 
obowiązek, mają rzeczywiście sens?

— Moim zdaniem są absurdalne — uważa ekspert Porozumienia 
Zielonogórskiego Joanna Szeląg. — Szkoła artystyczna II stopnia 
to szkoła średnia o profilu zawodowym. Uczniowie są w niej nara-
żeni na różnego rodzaju zagrożenia. W przypadku szkół plastycz-
nych jest to np. kontakt z chemikaliami. U przyszłych muzyków 
narażenia zależą od wybranego instrumentu, może to być m.in. 
hałas, wymuszona pozycja, itp. Przepisy nie określają tych narażeń, 
choć w mojej opinii powinny być one sprecyzowane i dopiero 
wówczas można by wystawiać lekarskie zaświadczenia o braku 
przeciwwskazań. Jeśli intencją ustawodawcy było zapewnienie 
bezpieczeństwa uczących się w takich szkołach dzieci i młodzieży, 
to powinno się wymagać stosownego zaświadczenia od specja-
listy medycyny pracy, a nie lekarza POZ, gdyż to medycyna pracy 
zajmuje się oceną ewentualnych przeciwwskazań do kształcenia 
zawodowego. 

Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to lekarz 
POZ musi takie zaświadczenie wystawić i należy to do świad-
czeń gwarantowanych. 

—W takich sytuacjach najczęściej w treści zaświadczenia zazna-
czam, że nie ma przeciwwskazań do nauki w tej czy innej szko-
le —dodaje Joanna Szeląg. — Podkreślam, że nie jest to ocena, 

czy kandydat może grać na skrzypcach czy perkusji. Jako lekarz 
POZ mogę tylko orzec, że może się on uczyć w sensie ogólnym. 
Jest to zupełnie bezsensowny wymóg, z punktu widzenia bez-
pieczeństwa nauki i ew. przeciwwskazań zdrowotnych.  Te prze-
pisy powinny być zmienione, a wydawanie zaświadczeń o braku 
przeciwwskazań powinno być w kompetencji lekarzy medycyny 
pracy, tak jak to jest w przypadku każdej innej, pozaartystycznej, 
szkoły zawodowej. 
Kwestię zaświadczeń do publicznych szkół i placówek artystycz-
nych reguluje pkt 2 i 3 art. 142 Prawa oświatowego:

Pkt 2: 
„Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza 
się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej 
szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadcze-
nie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce 
artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej”.

Pkt 3. 
„Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe 
może, w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wy-
danego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na za-
kres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji”.

Zapisy pkt 3 także budzą wątpliwości prawne:
— Co najmniej niejasne jest określenie „lekarz specjalista właściwy 
ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie” — zauważa 
ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. — Czy np. w przypadku 
wiolonczelisty miałby to być ortopeda, a grającego na instrumen-
tach dętych — pulmonolog pulmonolog?  Nie jest dobre prawo, 
które pozostawia zbyt duże pole do interpretacji. 

Porozumienie Zielonogórskie

O tym powinien decydować specjalista
medycyny pracy, a nie lekarz rodzinny

KOMUNIKAT
w sprawie kas fiskalnych on-line

Federacja Porozumienie Zielonogórskie informuje, iż zgodnie ze stosownymi przepisami prawa* z dniem 01.07.2021 r. podatnicy, którzy realizują opiekę 
medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów, będą zobowiązani do posiadania kas fiskalnych on-line.

Zarząd Federacji podjął jednak działania zmierzające do wyjaśnienia istniejących w tym zakresie niejasności, w załączeniu przesyłamy pismo, które w tej 
sprawie otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów. Pismo nie wyjaśnia wprawdzie wszystkich istniejących wątpliwości (czekamy na kolejną odpowiedź), 

jednakże już teraz wskazujemy, iż zgodnie z jego treścią:
obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line ma dotyczyć wyłącznie indywidualnych praktyk lekarskich (nie jest do końca jasne, co z praktykami grupowymi) 

i nie będzie dotyczyć podmiotów leczniczych (spzoz-ów i - używając starego nazewnictwa - nzoz-ów).
* Art. 145b ustawy o podatku od towarów i usług; Rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadze-

nia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
 

 Zarząd Funkcyjny Porozumienia Zielonogórskiego
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Rozprawa doktorska (Streszczenie). 
„Struktura i przenikalność warstwy śluzowej

ludzkiego jelita cienkiego”

Lek.med. Łukasz Krupa 

Zagadnienia przepuszczalności jelitowej, mikrobiomu jelitowego, 
przenikania przez barierę jelitową substancji odżywczych, toksyn 
to jedne z najistotniejszych tematów gastroenterologicznych 
ostatnich lat. Zaburzenia ich prawidłowego funkcjonowania po-
wodujące szereg objawów klinicznych, dysfunkcji i schorzeń sta-
nowią bardzo aktualną tematykę wielu dociekań naukowych, nie 
do końca jeszcze poznanych i udowodnionych. W dobie ogrom-
nego znaczenia, jakie przypisuje się obecnie funkcjom wchłania-
nia jelitowego, tematyka śluzu ludzkiego w jelicie cienkim, jego 
struktury i przenikalności, oraz roli jaką pełni w mechanizmie 
wchłaniania jest niezmiernie istotna. Praca doktorska jest uwień-
czeniem wieloletnich badań nad tymi zagadnieniami. W ramach 
tego projektu doktorskiego autor po raz pierwszy zbadał i udo-
kumentował przepuszczalność ludzkiego śluzu jelita cienkiego 
dla cząstek różnej średnicy, porównał stopień i szybkość dyfuzji 
cząstek modelowych przez warstwę śluzu jelita cienkiego czło-
wieka i świni oraz przeprowadził analizę przepuszczalności śluzu 
w zależności od wpływu różnorodnych czynników zewnętrznych. 
Naukowe badania obejmujące szczegółową analizę śluzu jelita 
cienkiego, stanowiące przedmiot rozprawy doktorskiej zawar-
te zostały w trzech obszernych publikacjach w zagranicznych  
czasopismach recenzowanych o sumarycznym współczynniku 
oddziaływań (Impact Factor; IF) powyższych prac 12,968.

Pierwsza z prac : Krupa L., Bajka B., Staroń R., Dupont D., Singh H., 
Macierzanka A., Comparing the permeability of human and porci-
ne small intestinal mucus for particle transport studies. Scientific 
Reports, 2020, 10, 20290 (IF2019 = 3,998; 140 pkt MNiSW); Appen-
dix/Załącznik 1, potwierdziła możliwość wykorzystania śluzu z jeli-
ta cienkiego dorosłych świń w eksperymentach mających na celu 
wiarygodne odwzorowanie transportu dyspersji koloidalnych 
przez barierę śluzową w fizjologicznych warunkach ludzkiego jeli-
ta cienkiego. Wyniki te stanowią dowód na podobną organizację 
mikrostrukturalną śluzu dorosłej świni i śluzu dorosłego człowieka 
z punktu widzenia przenikalności dla modelowych nanocząstek. 
Jest to szczególnie ważne ze względu na trudności jakie są zwy-
czajowo napotykane przy pozyskiwaniu wystarczających ilości 
próbek śluzu ludzkiego do badań naukowych. 

 W drugiej z cyklu prac : Macierzanka A., Ménard O., Dupont D., 
Staroń R., Krupa L., Colloidal transport of lipid digesta in human 
and porcine small intestinal mucus. Food Research International, 
2020, 138, 109752 (IF2019 = 4,972; 140 pkt MNiSW); Appendix/
Załącznik 2, autorzy ocenili podobieństwo w przepuszczalności 
śluzu dorosłych ludzi i świń w sytuacji gdy warstwa śluzu jest pe-
netrowana przez skomplikowaną strukturalnie dyspersję cząstek 
częściowo strawionych substancji lipidowych. Dyspersja repre-
zentowana była przez treść pokarmową otrzymywaną w wyniku 
trawienia żywności w świetle jelita cienkiego w warunkach fizjo-
logicznych. Niezbędne było wytworzenie in vitro próbek płynnej 
treści pokarmowej, które następnie, po ich analizie fizykoche-
micznej wykorzystano  do badania przebiegu transportu takiej 

częściowo strawionej żywności poprzez śluz jelita cienkiego. 
Autorzy udowonili zbliżoną selektywność ludzkiego śluzu  jelita 
cienkiego i dorosłej świni jako bariery, koniecznej do pokonania 
przez strawione substancje lipidowe zanim zostaną zaadsorbo-
wane przez nabłonek jelitowy. Po raz pierwszy wykazano taką 
analogię w transporcie cząstek strawionego pokarmu. Ugrunto-
wuje to zasadność stosowania śluzu z jelita cienkiego dorosłych 
świń jako zamiennika dla, trudnego do pozyskania, ludzkiego 
śluzu, w badaniach naukowych skupiających się na transporcie 
zarówno molekuł jak i złożonych dyspersji koloidalnych (np. sub-
stancji odżywczych/bioaktywnych, treści pokarmowej, leków do-
ustnych i ich nośników) w symulowanych warunkach jelita cien-
kiego dorosłego człowieka.

Oprócz porównania przenikalności śluzu ludzkiego i świńskiego, 
w ramach tego projektu doktorskiego po raz pierwszy zbadano 
również wpływ warunków pobierania i przechowywania ex vivo 
śluzu jelitowego na jego mikrostrukturę, a tym samym na jego 
użyteczność w badaniach transportu w warunkach in vitro. Temu 
zagadnieniu poświęcona jest trzecia z cyklu prac: Macierzanka A., 
Mackie A.R., Krupa L., Permeability of the small intestinal mucus for 
physiologically relevant studies: Impact of mucus location and ex 
vivo treatment. Scientific Reports, 2019, 9, 17516 (IF2019 = 3,998; 
140 pkt MNiSW); Appendix/Załącznik 3. Wykazano, że pobieranie 
śluzu z tkanki i przechowywanie go w stanie zamrożonym przed 
eksperymentami nie wpływa znacząco na mikrostrukturę śluzu z 
punktu widzenia dyfuzji penetrujących go cząstek. Odkrycie to 
uzasadnia wykorzystanie śluzu pobranego i przechowywanego ex 
vivo w eksperymentach symulujących transport cząstek w warun-
kach fizjologicznych jelita. Wyniki te mogą pomóc w wygodnym 
planowaniu i przeprowadzaniu przyszłych badań dotyczących 
przepuszczalności śluzu, które mają na celu odzwierciedlenie fi-
zjologicznego transportu składników odżywczych ze światła jelita 
do nabłonka śluzówki, a także transportu substancji leczniczych (i 
ich nośników) przez warstwę śluzową w jelicie cienkim. 

Wszystkie 3 prace eksperymentalne stanowią łącznie bardzo 
szczegółową, kompleksową analizę struktury i przenikalności ślu-
zu ludzkiego, których wnioski mają bardzo istotne znaczenie w 
poznawaniu i klinicznym wykorzystaniu procesów wchłaniania je-
litowego.  Badania Doktoranta prowadzone były przez 7 lat (2012-
2019) zarówno w oddziałach klinicznych Gastroenterologii oraz 
laboratoriach w Polsce i Wielkiej Brytanii.  W latach 2012-2015 w  
Oddziale Gastroenterologii, Norfolk and Norwich University Ho-
spital NHS Trust, (Norwich, Wielka Brytania); oraz Institute of Food 
Research, Norwich Research Park (Norwich, Wielka Brytania). W 
latach 2015-2019: Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Oddzia-
łem Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego nr 1 w Rzeszowie; 
oraz Katedra Technologii Koloidów i Lipidów Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Gdańskiej. 

Rozprawa doktorska lek. Łukasza Krupy  na wniosek wszyst-
kich recenzentów została wyróżniona za wysoki poziom i pu-
bliczna obronę.

Doktorat
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Powikłania kardiologiczne
u pacjentów z COVID-19
na co lekarz POZ powinien zwrócić

uwagę w codziennej praktyce?

COVID-19 to ostra choroba układu oddechowego 
wywołana przez nowego ludzkiego koronawirusa 
(SARS-CoV-2), która już od ponad roku wpływa na 

naszą codzienną rzeczywistość.

W Polsce na chwilę obecną odnotowano już 1,6 mln zaka-
żeń, a ponad 40 tysięcy chorych zmarło. Przebieg zakażenia 
jest bardzo zróżnicowany – od bezobjawowego do cięż-
kiego i śmiertelnego. Dominują objawy ze strony układu 
oddechowego, jednak możliwe jest także zajęcie innych 
narządów. 

Ze względu na dużą liczbę zachorowań, a jednocześnie
łagodny przebieg zakażenia u większości pacjentów opie-
ka nad tymi chorymi spada w dużej mierze na barki lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze POZ muszą dzia-
łać z dużą ostrożnością ze względu na często nieprzewidy-
walny i gwałtowny przebieg choroby.

Na szczególną uwagę zasługują pacjenci z chorobami ukła-
du sercowo-naczyniowego, którzy należą do grupy ryzyka 
ciężkiego przebiegu COVID-19, zwłaszcza że są to oso-
by często obciążone również innymi czynnikami ryzyka, 
wśród których istotne znaczenie odgrywają: zaawansowa-
ny wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, choroby 
płuc, choroby nowotworowe. W tym kontekście szczegól-
nie ważny jest fakt, że już samo rozpoznanie nadciśnie-
nia tętniczego (NT) u kobiety powyżej 60. roku życia oraz 
u mężczyzny powyżej 55. roku życia klasyfikuje do grupy 
wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczy-
niowego [1]. U osób z rozpoznanym NT oraz zakażeniem 
SARS-CoV-2 stwierdzono zaś aż dwukrotnie większe ryzyko 
zgonu w przebiegu zakażenia [2] (rycina 1).

Tym bardziej niepokoją dane o znacznie mniejszej liczbie 
pacjentów kontaktujących się z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej w 2020 r. w porównaniu do roku po-
przedniego (np. w okresie kwiecień–sierpień 2020 r. udzie-
lono o 26% mniej porad pacjentom z nadciśnieniem tętni-
czym niż w tym samym okresie w 2019 r.) (rycina 2).

Jak zakażenie koronawirusem wpływa na układ
sercowo-naczyniowy?

Wirus SARS-CoV-2 może bezpośrednio zaatakować komór-
ki mięśnia sercowego (co potwierdzają badania przepro-
wadzone pośmiertnie u pacjentów zmarłych na skutek CO-
VID-19), a także pośrednio – w następstwie reakcji zapalnej 
toczącej się w organizmie. Ponadto przez aktywację układu 
neurohormonalnego może destabilizować układ krążenia, 
co niekiedy doprowadza do incydentów wieńcowych, za-
burzeń rytmu serca czy zaostrzenia objawów niewydolno-
ści serca (rycina 3).

Powikłania kardiologiczne dotyczą zarówno chorych, którzy 
już wcześniej mieli rozpoznaną chorobę układu sercowo-
-naczyniowego, jak i tych nieobciążonych kardiologicznie, 
wcześniej zdrowych pacjentów. Alarmujące są najnowsze 
doniesienia o uszkodzeniu mięśnia sercowego obserwo-
wanym nawet kilka tygodni po stwierdzeniu zakażenia ko-
ronawirusem. W badaniu rezonansem magnetycznym wy-
konywanym 2–3 miesiące po przebytej chorobie obecność 
procesu zapalnego mięśnia sercowego obserwowano aż u 
60% pacjentów, u 76% badanych stwierdzono zaś podwyż-
szone stężenie troponiny wynikające z uszkodzenia mię-
śnia sercowego.

Powikłania po COVID 19
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Niestety czasami postawienie właściwej diagnozy jest 
trudne. Objawy COVID-19 niekiedy przypominają objawy 
w przebiegu choroby serca. Pacjenci mogą skarżyć się na 
obniżoną tolerancję wysiłku, ogólne osłabienie, duszności,
kaszel czy uczucie szybkiej pracy serca.

W wielu przypadkach wykluczenie albo potwierdzenie
rozpoznania lub nasilenia już rozpoznanej choroby układu
sercowo-naczyniowego może sprawiać trudności. Pomoc-
ny będzie dokładny wywiad z chorym.
•	 Czy podobne objawy występowały przed zakażeniem 

SARS-CoV-2?
•	 Czy występują inne objawy zakażenia wirusem, takie 

jak gorączka czy bóle mięśniowe?
Istotne znaczenie odgrywa badanie pacjenta.

•	 Czy są obecne cechy zastoju nad polami płucnymi?
•	 Czy występują obrzęki?

W przypadku dalszych wątpliwości należy skierować 
pacjenta do lekarza specjalisty w celu pogłębienia dia-
gnostyki.

Jakich powikłań kardiologicznych można się więc spo-
dziewać u chorych?

•	 zapalenie mięśnia sercowego
•	 zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komoro-

wego
•	 zaburzenia rytmu serca
•	 początek lub nasilenie niewydolności serca
•	 ostry zespół wieńcowy
•	 zmiany zapalne w naczyniach
•	 powikłania zakrzepowo-zatorowe
•	 wahania ciśnienia tętniczego (zarówno wysokie warto-

ści
•	 ciśnienia tętniczego, jak i hipotonia, czyli niskie CT)
•	 zatrzymanie krążenia
•	 zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych

Na jakie objawy należy zwracać uwagę?

•	 narastająca duszność wysiłkowa, duszność w pozycji 
leżącej (typu ortopnoe), obrzęki kończyn dolnych - 
mogą sugerować rozwój lub nasilenie niewydolności 
serca i w zależności od stopnia nasilenia objawów wy-

Powikłania po COVID 19
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magają skierowania pacjenta do szpitala lub na pilną 
konsultację w poradni kardiologicznej;

•	 uczucie kołatania serca, niemiarowej pracy serca - wy-
magają wykonania EKG w celu wykluczenia arytmii 
(migotanie/trzepotanie przedsionków), skierowania do 
poradni kardiologicznej w celu wykonania EKG meto-
dą Holtera oraz ewentualnej modyfikacji leczenia (dołą-
czenia β-adrenolityku lub zwiększenia jego dawki);

•	 zawroty głowy, nawracające zasłabnięcia, utraty przy-
tomności - wymagają wykonania EKG w celu wyklucze-
nia zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komoro-
wego, skierowania do poradni kardiologicznej w celu 
wykonania EKG metodą Holtera, a w przypadku znacz-
nego nasilenia objawów, występowania całkowitych 
utrat przytomności – skierowania do szpitala;

•	 bóle w klatce piersiowej o charakterze wieńcowym - 
wymagają pilnego wykonania EKG oraz skierowania na 
szpitalny oddział ratunkowy w celu wykluczenia ostre-
go zespołu wieńcowego;

•	 wysokie wartości ciśnienia tętniczego - wymagają mo-
dyfikacji leczenia hipotensyjnego, zastosowania w te-
rapii preparatów złożonych, a w przypadku opornego 
nadciśnienia tętniczego – skierowania do poradni kar-
diologicznej w celu pogłębienia diagnostyki;

•	 niskie wartości ciśnienia tętniczego - wymagają mo-
dyfikacji leczenia hipotensyjnego, czasowej redukcji 
dawek leków hipotensyjnych, a w przypadku dodat-
kowych niepokojących objawów (wstrząsu?) – pilnego 
skierowania do szpitala;

•	 nagła duszność, silny ból w klatce piersiowej o charak-
terze opłucnowym, kaszel, krwioplucie, tachykardia, 
utrata przytomności - wymagają pilnego skierowania 
do szpitala w celu wykluczenia zatorowości płucnej.

Jak postępować z pacjentem obciążonym kardiologicz-
nie ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2?

W przypadku zakażenia SARS-CoV-2 osobom przyjmują-
cym leki kardiologiczne zaleca się kontynuację dotychcza-
sowego leczenia. Aktualnie nie ma dowodów na związek 
między zakażeniem SARS-CoV-2 a przyjmowaniem leków 
kardiologicznych. W badaniu przeprowadzonym w Sta-
nach Zjednoczonych na grupie prawie 65 tys. pacjentów 
udowodniono, że kontynuacja terapii ACE-I, antagonistą 
wapnia oraz statyną wiąże się z mniejszym prawdopodo-
bieństwem zgonu z powodu COVID-19 [5] (tabela 1).

W czasie wizyty należy zwrócić szczególną uwagę pacjenta
na konieczność prawidłowego wyrównania parametrów 
układu sercowo-naczyniowego, to znaczy monitorowania
wartości ciśnienia tętniczego (nawet bardziej szczegółowo 
niż przed epidemią!) oraz tętna, obserwacji w kierunku ob-
jawów niewydolności serca, a także zgłaszania niepokoją-
cych symptomów lekarzowi pierwszego kontaktu. 
Szybka reakcja na cechy pogarszającej się wydolności ser-
cowo-naczyniowej chorego może go uchronić przed groź-
nymi konsekwencjami choroby.

Nie wolno zapominać, że nadciśnienie tętnicze nadal po-
zostaje jedną z najczęstszych chorób w poradni lekarza ro-
dzinnego i że cele terapii oraz standardy terapii nie uległy 
zmianie. Preparaty złożone są w osiąganiu tych zamierzeń 
niezwykle pomocne. Nie należy bać się również przepisy-
wania statyn. Pomagają obniżać ryzyko sercowo-naczynio-
we pacjentów, a z pewnością im nie zaszkodzą.

Jaki jest wpływ inhibitorów układu renina– angiotensy-
na–aldosteron (RAA) na przebieg COVID-19?

Pomimo początkowych obaw przed stosowaniem inhibi-
torów układu renina–angiotensyna–aldosteron nie udo-
wodniono ich niekorzystnego działania u pacjentów zaka-
żonych SARS-CoV-2 i nie ma naukowych podstaw do ich 
odstawienia (badanie BRACE CORONA [6]) (tabela 2).

W przypadku wskazań do leczenia hipotensyjnego należy 
je kontynuować zgodnie z aktualnymi wytycznymi PTNT 
2019. Trzeba pamiętać o preferencji ACE-I nad sartanami u 
chorych wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, która zosta-
ła udowodniona m.in. w metaanalizie van Vark [7].
Autorzy opisali 5-procentową redukcję ryzyka zgonu ogó-
łem oraz 7-procentową redukcję ryzyka zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych u pacjentów stosujących ACE-I. Po-
dobnego zjawiska nie zaobserwowano u chorych przyjmu-
jących sartany. Co ciekawe, największy wpływ na zmniej-
szenie częstości zgonów zaobserwowano w badaniach z 
peryndoprylem (ASCOT-BPLA, ADVANCE, HYVET) – średnia 
redukcja częstości zgonów w tych badaniach wynosiła 13% 
(rycina 4).

Powikłania po COVID 19
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Nadciśnienie tętnicze w czasie epidemii

Optymalne leczenie nadciśnienia tętniczego jest niezwy-
kle istotną sprawą w dobie COVID-19, a schemat terapii nie 
różni się od tego sprzed epidemii (rycina 5).

Należy pamiętać o najnowszych zaleceniach, w których 
zwraca się szczególną uwagę na włączenie preparatów 
złożonych. Doskonale wpasowują się one w idealną cha-
rakterystykę leku hipotensyjnego zaproponowaną w wy-
tycznych ISH (International Society of Hypertension) z 2020 
roku: stosowane raz na dobę zapewniają 24-godzinną kon-

trolę ciśnienia tętniczego, mają udowodnioną skuteczność 
w redukcji chorobowości i/lub śmiertelności oraz są dobrze 
tolerowane [9] (tabela 3).

Jednym z takich preparatów złożonych spełniającym po-
wyższe cechy jest połączenie peryndoprylu oraz amlodypi-
ny – dwóch składowych o długim i stabilnym czasie działa-
nia oraz udowodnionej w licznych badaniach naukowych 
skuteczności w redukcji śmiertelności z przyczyn sercowo-
-naczyniowych (24-procentowa redukcja zgonów serco-
wo-naczyniowych w badaniu ASCOT potwierdzona długo-
letnią obserwacją w badaniu ASCOT Legacy) (ryciny 6 i 7).
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Powikłania po COVID 19

Pamiętajmy!

Pacjenci po przebytej chorobie COVID-19 wymagają sta-
łej obserwacji. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie 
zdiagnozować i leczyć możliwe powikłania.
Niestety nie da się wykluczyć ryzyka wystąpienia trwałych
zmian w układzie sercowo-naczyniowym po przejściu CO-
VID-19. To zaś w przyszłości może doprowadzić do pocovi-
dowej epidemii niewydolności serca.
•	 Uczulajmy pacjentów, aby mimo epidemii nie bagate-

lizowali niepokojących objawów. Chorzy nie powinni 
odwlekać kontaktu z wykwalifikowanym personelem 
medycznym, który oceni ich stan zdrowia oraz zadecy-
duje o dalszym postępowaniu. Czasami nawet kilkugo-
dzinne opóźnienie w leczeniu może zadecydować o 
życiu pacjenta.

•	 Docelowe wartości ciśnienia tętniczego pozostają ta-
kie same jak przed epidemią i wynoszą 130/80 mmHg. 
Jako że nadciśnienie tętnicze jest silnym czynnikiem 
ryzyka powikłań covidowych, ścisła kontrola wartości 
ciśnienia tętniczego nabiera szczególnego znaczenia. 
W związku z tym ESC zaleca kontynuację leczenia nad-
ciśnienia tętniczego (tabela 4).

•	 W tym kontekście szczególne znaczenie odgrywa sto-
sowanie leków złożonych. Spełniają one wymogi ide-
alnej terapii nadciśnienia tętniczego, czyli wykazują 
24-godzinną skuteczność oraz udowodniony w bada-
niach evidence- based medicine (EBM) wpływ na re-
dukcję ryzyka sercowo-naczyniowego. Dzisiaj, wobec 
utrudnionego kontaktu z pacjentem (wizyty głównie 
telefoniczne), warto zatem wybierać leki składające się 
z substancji przebadanych w wielu badaniach klinicz-
nych, o udowodnionej skuteczności, prostym dawko-
waniu – takie, z którymi mieliśmy już doświadczenie w 
codziennej praktyce lekarskiej.

•	 Niebagatelne znaczenie w związku z powyższym ma 
połączenie peryndoprylu z amlodypiną. Ten lek złożo-
ny jest dobrze znany, zawiera długo działające składo-
we oraz ma udowodniony wpływ na redukcję zgonów 
sercowo-naczyniowych (rycina 8).

•	 Nie bójmy się szczepić pacjenta z obciążeniami serco-
wo-naczyniowymi. Wręcz przeciwnie – to właśnie ci 
chorzy mogą osiągnąć najwięcej korzyści ze szczepion-
ki. Aktualnie nie ma żadnych znanych przeciwwskazań 
kardiologicznych do podania szczepionki przeciwko 
COVID-19.

Piśmiennictwo u autora
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Medycy w dobie COVID.
Jak radzić sobie z emocjami
w nowej rzeczywistości

Dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

1. WSTĘP

Trudno uwierzyć, że to już półtora roku. Po raz pierwszy in-
formacje o  SARS-CoV-2, COVID, koronawirusie pojawiły się 
w naszej rzeczywistości w listopadzie 2019 roku. Stwier-
dzono zachorowania w chińskim mieście Wuhan w pro-
wincji Hubei. Wirus zaczął się rozprzestrzeniać i obecnie 
w naszej świadomości, oraz w mediach funkcjonuje pod 
hasłem PANDEMIA. 

Podjęto rozmaite próby zwalczenia, lub choćby ograni-
czenia rozprzestrzeniania się wirusa. Wdrożono szczepie-
nia ochronne, prace nad znalezieniem leku, jednak to, 
co dotyka nas wszystkich to cały szereg ograniczeń, ja-
kie zostały wprowadzone w naszym życiu. Dawniej, lata 
temu z pewnym zdziwieniem patrzyliśmy na zdjęcia Ja-
pończyków, chodzących po ulicach Tokio w maseczkach, 
gdy zauważyli u siebie oznaki przeziębienia. Dziś są takie 
czasy, że ze zdziwieniem patrzymy na osoby chodzące po 
ulicach naszych miast bez maseczki.  Można się spierać o 
skuteczność wprowadzanych rozwiązań, jednak niewąt-
pliwie dotyczą one nas wszystkich i pozostaną w naszym 
życiu jeszcze długi czas. Personel medyczny, a zwłaszcza 
lekarze i lekarze dentyści, są w specyficznej sytuacji. Muszą 
się odnaleźć jednocześnie w kilku rolach społecznych, co 
często jest zadaniem trudnym, frustrującym czy lękotwór-
czym.

2. LEKARZ JAKO LEKARZ

W dobie koronawirusa lekarze i lekarze dentyści stają przed 
specyficznymi, nowymi wyzwaniami. Dotyczy to zarówno 
kwestii czysto technicznych, jak i prawnych. Muszą brać 
pod uwagę, że pacjent podczas udzielania mu świadcze-
nia medycznego może być chory, może mieć rozmaite, 
w tym neuropsychiatryczne następstwa przechorowania, 
może wreszcie być pod wpływem leków. Przed lekarzami 
stoją więc  dodatkowe wyzwania diagnostyczno–tera-
peutyczne, ale i dotyczące zabezpieczenia siebie, podle-
głego personelu, miejsca pracy, oraz zapewnienia bezpie-
czeństwa kolejnemu pacjentowi, który za chwilę wejdzie 

do gabinetu. Każdy lekarz poświęca, a przynajmniej po-
winien poświęcać część swojego wolnego czasu na sa-
mokształcenie w swojej specjalności. Obecnie część tego 
czasu trzeba poświęcić na zdobywanie rzetelnej wiedzy 
na temat COVID, często kosztem czasu na wypoczynek, 
czy relaks. Nie bez znaczenia są też aspekty prawne udzie-
lania świadczeń medycznych w dobie COVID. Wszystkie te 
czynniki powodują dodatkowe obciążenie psychiczne, co 
może prowadzić do sytuacji, gdy   jest w stanie perma-
nentnego przemęczenia.

3. LEKARZ JAKO PACJENT

Każdy pracownik medyczny, a zwłaszcza lekarz, pielę-
gniarka, ratownik, pomoc stomatologiczna, może się stać 
pacjentem. Niestety nie mamy deputatu na zdrowie. Na 
zakażenie jesteśmy narażeni w takich samych sytuacjach 
i z taki samym poziomem ryzyka, jak pozostała część spo-
łeczeństwa. Chodzimy do sklepu, poruszamy się po uli-
cach czy spacerujemy w parkach. Dodatkowo lekarze, a 
zwłaszcza lekarze dentyści z uwagi na drogę przenoszenia 
wirusa, są narażeni na zakażenie podczas  pracy. Ryzyko 
to może powodować negatywne następstwa, dotyczące 
zdrowia psychicznego. Nierzadko są to reakcje lękowe, 
wzmożone napięcie afektywne, popadanie w dysforyczny 
nastrój a nawet objawy wytwórcze. Konieczność zacho-
wania wzmożonego reżimu sanitarnego, może nasilać ob-
jawy z kręgu zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych. Więk-
szość osób może takie objawy u siebie zauważyć, jednak 
ich nasilenie zwykle nie zaburza naszego funkcjonowania. 
Jednak, jeśli problem będzie dotyczył osoby podatnej, 
może się rozwinąć w formie klinicznej z nawarstwieniem 
w postaci fobii. Niestety lekarze często są najgorszymi 
pacjentami, stosują zasadę „medice, cura te ipsum”, mają 
poczucie, że z racji zwalczania chorób, te ich nie pokona-
ją. Warto w sytuacji, gdy pojawią się niepokojące objawy, 
zdać sobie sprawę z błędności takiej postawy i poprosić o 
pomoc. 

Powikłania po COVID 19
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4. LEKARZ JAKO MAŁżONEK, RODZIC, 
DZIECKO

Ryzyko zakażenia, zachorowania, niepomyślnego rozwoju 
choroby może dotyczyć rodzin medyków. W takiej sytuacji 
problem ma dwa wymiary. Może się pojawić lęk o naszych 
najbliższych, a jednocześnie presja, zarówno wewnętrzna, 
jak i powodowana przez osoby z naszego najbliższego 
otoczenia, że powinniśmy, jesteśmy zobowiązani, musi-
my chorobę pokonać. Jesteśmy przecież lekarzami. Mamy 
„zrobić wszystko”, niezależnie od naszych realnych moż-
liwości. Jeśli lekarz nie jest w  stanie sprostać temu im-
peratywowi, może  mieć poczucie winy i niewydolności 
zawodowej. Od takiej postawy tylko krok do uogólnienia: 
„jeśli nie potrafię poradzić sobie jako lekarz wobec moich 
najbliższych, to nie potrafię w ogóle  funkcjonować zawo-
dowo, nie nadaję się”. Ważne aby samemu, lub z pomocą 
innych zdać sobie sprawę z błędności postrzegania siebie 
w sposób dychotomiczny na zasadzie „jeśli nie radzę sobie 
w każdej sytuacji, to nie poradzę sobie w żadnej”. Nieoce-
niona jest tu rola koleżanek i kolegów po fachu, a jeśli ona 
nie wystarcza, trzeba rozważyć wsparcie psychoterapeu-
tyczne.
 

5. GARść PORAD
– JAK SOBIE RADZIć W NOWEJ

RZECZYWISTOśCI

a. poszukiwanie rzetelnych źródeł informacji
W XXI wieku, w dobie Internetu i mediów społeczno-
ściowych, szturmowani jesteśmy informacjami, których 
wiarygodności niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie 
zweryfikować. Podstawowym kwestiami, poruszanymi 
codziennie w telewizji, Internecie i gazetach, jest ilość no-
wych zakażeń, ilość zgonów, wystarczające lub niewystar-
czające zaplecze medyczne. Pojawiają się nowe słowa, jak 
„stopień wyszczepienia społeczeństwa”. Jesteśmy świad-
kami ścierania się, niejednokrotnie sprzecznych idei. W tej 
sytuacji dostęp do sprawdzonych informacji jest na wagę 
dobrostanu psychicznego. Jako medycy, mamy dostęp 
do wiarygodnych źródeł, choćby w postaci fachowego pi-
śmiennictwa, czy specjalistycznych portali internetowych. 

b.  gospodarowanie czasem
Pamiętajmy, że czas jest zasobem, podobnie, jak na przy-
kład pieniądze. Jeśli nim prawidłowo gospodarujemy, wy-
starczy go na pracę, na wypoczynek i w końcu na podtrzy-
mywanie prawidłowych relacji społecznych, niezbędnych 
dla naszego zdrowia psychicznego. Nie dopuszczajmy, aby 
czas przeciekał nam przez palce, nie traćmy go na zbęd-
ne i niepotrzebne działania. W aspekcie gospodarowanie 
czasem, niezmiernie ważne jest unikanie prokrastynacji. 
Naturalne jest, że czasem odkładamy jakieś działania na 
później, jednak gdy przybierze to patologiczne nasilenie, 
może znacznie utrudnić pełnienie ról społecznych, co bu-
dzi frustrację i w osobie, której to dotyczy i w jej otoczeniu. 
 
c. rodzina jako grupa wsparcia

Każdy z nas szczególnie,  gdy jest w nieco gorszej kondy-
cji psychicznej, potrzebuje osób z którymi zawsze może 
porozmawiać, u których może poszukać emocjonalnego 
wsparcia czy rady. Takimi osobami są w pierwszej kolejno-
ści członkowie naszej rodziny, poza tym także przyjaciele 
a w końcu współpracownicy. W erze smartfonów mamy 
oczywiście numery naszych przyjaciół zapisane w telefo-
nie, jednak pamiętajmy o dwóch kwestiach: po pierwsze, 
że to na najbliższych, na rodzinę możemy liczyć w trud-
nych chwilach, po drugie starajmy się ich nie przeciążyć 
naszymi problemami. Jeśli się spotykamy i rozmawiamy, 
unikajmy tematów koronawirusa, tematów drażliwych i 
spornych. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym przy do-
brej kawie czy herbacie. Jeśli będziemy obciążać innych 
naszymi problemami, przyjdzie taki dzień, gdy w słuchaw-
ce usłyszymy: „nie mogę teraz rozmawiać, oddzwonię”. 
Gdy zaproponujemy spotkanie, usłyszymy: „jestem zajęty, 
może innym razem, dam znać”. 

d. prawidłowy wypoczynek
Lekarze, lekarze dentyści są ludźmi pracy. Mamy skłonność 
do nadmiernego angażowania się w pracę. W obecnych 
czasach, gdy widzimy zamknięte sklepy, restauracji, hotele 
czy zakłady usługowe, słyszymy, że ludzie tracą dorobek 
życia, źródła utrzymania, może pojawić się obawa, że taka 
sytuacja może godzić w nasze bezpieczeństwo finanso-
we. Dotyczy to zwłaszcza dyscyplin medycznych, które 
w większości oparte są na bezpośrednim finansowaniu 
przez pacjenta, bez pośrednictwa NFZ. Może się pojawić 
imperatyw coraz dłuższej i bardziej intensywnej pracy, 
obawa przez uszczuplaniem rynku, utratą pacjentów. Ta-
kie sytuacje mogą się oczywiście pojawić, jednak warto 
pamiętać, by zachować rozsądek. Gdy chcemy wydłużyć 
czas pracy, zrezygnować z urlopu, czy codziennego spę-
dzania czasu z rodziną, pamiętajmy o karoshi. Pamiętajmy, 
że śmierć spowodowana koronawirusem, wcale nie musi 
być bezpośrednim następstwem jego działania. Przezna-
czajmy odpowiedni czas na wypoczynek pamiętając, by 
był on odwrotny do pracy i w miarę możliwości „bezsen-
sowny”. Jeśli pracujemy głową, odpoczywajmy mięśniami. 
Jednak odpoczynek mięśniami w formie mycia okien jest 
średnio relaksujący, ale już jazda na rowerze, bieganie, pły-
wanie, chodzenie na wycieczki – zdecydowanie tak. A w 
końcu jaki jest sens pływania w basenie w jedną i drugą 
stronę, jak rybka w akwarium, jaki jest sens wchodzenia na 
Połoninę aby za chwilę z niej zejść, jednak jest to aktyw-
ność bardzo przyjemna i relaksująca, pozwalająca ode-
rwać się od codziennych problemów. Nie znaczy to oczy-
wiście, aby nie uczestniczyć w pracach domowych.  Wręcz 
przeciwnie, dzielmy się obowiązkami, aby móc dzielić się 
odpoczynkiem. 

e. swoja własna czasoprzestrzeń
Niezmiernie ważna kwestą jest zachowanie proporcji 
syntoniczno – autystycznej, przebywania we własnej cza-
soprzestrzeni i dzielenia jej z innymi. Czasem nam lub 
naszym bliskim potrzeba nieco samotności, czasem do-
brze jest podejmować wspólną aktywność. Jeśli zaczyna 

Powikłania po COVID 19



43Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

nas drażnić obecność domowników, ustalmy w których 
dniach tygodnia mamy dla siebie konkretne godziny. Mo-
żemy wtedy poczytać książkę, wsiąść na rower, założyć 
buty do biegania. Pamiętajmy, aby tym samym odwza-
jemnić się naszym bliskim. Oni też mają prawo do swojej 
czasoprzestrzeni. 

f. spędzanie czasu z rodziną
Obecna sytuacja epidemiologiczna, może paradoksalnie 
być okazją do zacieśnienia więzi i poprawy relacji. Koniecz-
ność wspólnego przebywanie w domu, na przykład na 
kwarantannie, powinna zmotywować nas do wdrożenia 
działań umożliwiających przetrwanie trudnego okresu. W 
pierwszej kolejności spróbujmy wyłączyć laptopy, tablety, 
smartfony, spróbujmy być off-line. Wyłączmy gry kompu-
terowe i odkryjmy planszówki, które obecnie przeżywają 
prawdziwy renesans. I nie mówię tu o chińczyku czy war-
cabach, ale o ogromnej ilości bardzo atrakcyjnych gier. 
Jeśli nie mamy ich w domu, niech ostatnim działaniem 
przed wyjściem z trybu on-line, będzie zamówienie ich w 
sklepie internetowym. Myślę, że dobrym pomysłem jest 
wspólne czytanie książek na głos. Można ciekawie spędzić 
czas w kuchni na wspólnym pieczeniu domowych cia-
steczek. W końcu dobrze umilić sobie trudny czas, a przy 
okazji nauczyć czegoś nasze dzieci. Może czas spędzony 
na kwarantannie, zwłaszcza wraz ze starszym pokoleniem, 
jest idealną okazją do spisania ich wspomnień, rodzinnych 
historii czy anegdot, które z każdym rokiem coraz bardziej 
zacierają się w pamięci. Pamiętajmy o seniorach – depry-
wacja bodźców związana z ograniczeniem poruszania się, 
może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych. Warto 
temu zapobiegać poprzez ćwiczenia pamięci. Najprościej 
– wspólnie rozwiązujmy krzyżówki, które są niczym innym, 
jak odświeżaniem śladów pamięciowych. Pamiętajmy o 
maluchach. Małe dzieci zwykle mają nadmiar energii, któ-
ry wyładowują poprzez intensywną aktywność fizyczną. 
Nadal jeszcze mamy otwarte parki, place zabaw, korzystaj-
my z tego. Jeśli dziecko jest na kwarantannie, zapewnijmy 
mu tę możliwość w warunkach domowych, wejdźmy do 
jego świata, uczestniczmy w aktywnościach. A oto kilka 
pomysłów:
•	 malowanie dziesięcioma palcami – przygotujmy farb-

ki i duży papier (może też być ściana w pokoju dziec-
ka), pozwólmy mu na ekspresję poprzez malowanie 
dłońmi zamiast pędzelka

•	 elementy tzw. Metody Opcji – naśladujmy dziecko w 
jego zabawie, aby stać się elementem jego świata

•	 floortime – zejście za dzieckiem na podłogę, bawienie 
się z nim, podążanie za dzieckiem w zabawie, pozwo-
lenie mu na kreatywność

•	 zapewnijmy aktywność fizyczną poprzez wspólne 
ćwiczenia i zabawy ruchowe

•	 rozwijajmy zainteresowania, hobby, pasje dziecka, 
czyli to wszystko, na co być może nie mieliśmy wcze-
śniej czasu

•	 uatrakcyjniajmy – w miarę możliwości naukę w domu
•	 Pamiętajmy, że dla dziecka obecna sytuacja może być 

bardzo lękotwórcza. Postarajmy się zredukować do-

stęp dziecka do mediów, epatujących negatywnymi 
informacjami. Dziecko nie powinno słuchać o kolejnej 
fali zakażeń, czy rekordowej liczbie zgonów.

Gdy jednak pojawią się trudne pytania:
•	 słuchajmy uważnie
•	 zapewnijmy dziecko, że rozumiemy z jakim proble-

mem się zgłasza
•	 mówmy w sposób spokojny, uporządkowany
•	 dawajmy proste odpowiedzi
•	 upewnijmy się, że dziecko zrozumiało
•	 dowiedzmy się, jak się czuje
•	 pamiętajmy, że nasz stan emocjonalny rzutuje na 

emocje dziecka.
•	
g. Unikanie tworzenia sobie ograniczeń
W obecnych, dziwnych czasach, spotykamy się z rozma-
itymi ograniczeniami. Nie możemy iść do kina, teatru, 
czy nawet restauracji. Zasłaniamy twarze maseczkami. 
Mamy utrzymywać w przestrzeni publicznej dystans. Czy 
są to działania skuteczne, wykażą zapewne w przyszło-
ści badania naukowe i analizy statystyczne. Ważne jest, 
abyśmy sami nie piętrzyli sobie ograniczeń. Mamy ogra-
niczyć kontakty międzyludzkie, co nie znaczy, że mamy 
stale przebywać w czterech ścianach. Mamy chodzić w 
maseczkach, ale przecież możemy je zdjąć w parkach, 
ogrodach, w lesie, w zabytkowych ogrodach. Osoby wie-
rzące nadal mogą iść do kościoła pomimo ograniczeń ilo-
ści wiernych przebywających w samym kościele. Nie ma 
zakazu spotykania się z rodziną. Nie ma zakazu spędza-
nia czasu z bliskimi. Nikt nie zabrania wyprawy do lasu, 
do parku, w góry. Korzystajmy z tego, aby zachować psy-
chiczny dobrostan. 

h. niektóre metody radzenia sobie ze stresem
Zrozumiałe jest, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy i jaka 
zapewne potrwa jeszcze miesiące lub lata, może być 
czynnikiem stresogennym,. Narażenie na przewlekłe od-
działywanie stresorów może powodować następstwa 
psychiczne, w tym zaburzenia lękowe, adaptacyjne, ob-
sesyjno – kompulsyjne, depresyjne, psychotyczne. Może 
powodować zaburzenie więzi społecznych i zdolności 
do komunikowania się.  Aby temu zapobiegać, propo-
nuję wdrożyć kilka metod redukcji napięcia emocjonal-
nego. 

 relaksacja, trening kontroli oddechu
Dokładny opis technik relaksacyjnych, wykracza poza 
ramy tego artykułu. Ćwiczenia można rozpocząć pod 
okiem psychoterapeuty, lub znaleźć opis w Internecie lub 
książkowych poradnikach. Ważne, aby wybrać dla siebie 
jedną lub dwie metody i je wyćwiczyć a nie tylko raz czy 
dwa przećwiczyć. Proponuję zapoznać się z treningiem 
autogennym Schultza, treningiem progresywnym Jacob-
sona, treningiem wizualizacyjnym, treningiem kontroli od-
dechu.
Opiszę pokrótce ten ostatni. W trakcie epizodów lęku, czy 
znacznie wzmożonego napięcia emocjonalnego, mamy 
skłonność do szybkiego oddychania, prowadzącego do 
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hiperwentylacji. Ta z kolei nasila napad lęku. W dawnych 
publikacjach można znaleźć opis metody przerwania 
napadu panicznego lęku poprzez oddychania do pa-
pierowej torebki. Chodziło o spowodowanie łagodnego 
niedotlenienia. Obecnie metoda ta może być trudna do 
zastosowania. Po pierwsze papierowe torebki nie są tak 
powszechne jak dawniej, a z foliową nie należy nigdy pró-
bować tej techniki. W razie omdlenia może ona oblepić 
się wokół twarzy, co doprowadzi do uduszenia. Po dru-
gie, technika ta wygląda dosyć dziwnie i zastosowanie jej, 
zwłaszcza  w przestrzeni publicznej, może być problema-
tyczne. 
Czym więc ją zastąpić?
Najprostszą techniką jest kontrola oddechu, której może-
my się nauczyć w kilku etapach. Po kilku, czy kilkunastu 
próbach na danym etapie, przechodzimy do kolejnego:

etap 1. Nauka kontrolowanego oddychania. Wykonując 
wdech i wydech licz spokojnie w pamięci do 3 lub 5. Nie 
staraj się oddychać bardzo wolno, lecz oddychaj  spokoj-
nie. Możesz się posiłkować specjalnymi aplikacją w smart-
fonie, czy zegarku fitnessowym. Wdech wykonujemy przez 
nos, aby dostosować temperaturę i wilgotność powietrza, 
wydech przez usta, aby nie tamować przepływu powie-
trza. Gdy opanujemy tę sztukę, przechodzimy do etapu 2. 

etap 2. „Wypłukiwanie” negatywnych emocji. Wyobraź so-
bie, że wdychane przez nos powietrze wypłukuje wszystkie 
negatywne emocje, usuwa lęk, napięcie, zdenerwowanie. 
Wszystkie te emocje wychodzą z nas wraz z wydychanym 
powietrzem. Gdy to opanujesz, przejdź do etapu 3.

etap 3. Kolor powietrza. Kolor kojarzy nam się z cechą. Ja-
sno – zielony, soczysty kolor ze świeżością. Wyobraź sobie, 
że wdychane powietrze ma właśnie taki, jasno – zielony, 
świeży kolor. Zabierające nasze złe samopoczucie, kolor 
powietrza wyobraź sobie jako brunatno – zielony. Oddy-
chaj spokojnie, swobodnie, aż wdychane i wydychane po-
wietrze będzie tego samego, jasnego koloru. To tak, jakby 
zbiornik naszego umysłu został oczyszczony. 

  „łagodzenie przykrego przyjemnym”
Pamiętajmy o zasadzie, że przyjemny bodziec łagodzi 
przykry. Gdy byliśmy małymi dziećmi i zdarzyło nam się 
stłuc kolano, mama przytulała, czasem dawała jakąś sło-
dycz. Cukierek nie działa przeciwbólowo, a jednak ból był 
mniejszy. Przytulenie było jeszcze skuteczniejszym anal-
getykiem. Jeśli czujemy się źle, spróbujmy zrobić sobie 
małą przyjemność. W moim przypadku byłaby to dobra 
kawa.

  „własne pomysły na trudne chwile”
•	 Muzyka relaksacyjna – to taka muzyka, która nas relak-

suje. Dla jednych osób będzie to odgłos lasu deszczo-
wego, dla innych Iron Maiden (w tym ostatnim przy-
padku sugeruję użycie słuchawek)

•	 Telefon do przyjaciółki czy przyjaciela – porozmawiaj-

my z bliską osobą pamiętając, by nadmiernie nie ob-
ciążać jej swoimi problemami. Nie każdy na dłuższą 
metę odnajdzie się w roli piorunochronu na nasze 
negatywne emocje. 

•	 Powodowanie przyjemnych skojarzeń. Możemy na 
przykład przeglądać albumy ze zdjęciami, czy rodzin-
ne filmy. Możemy zgromadzić w kuferku, czy choćby 
pudełku po butach, drobne przedmioty, które dobrze 
nam się kojarzą. Mogą to być fotografie, listy, bilety z  
koncertów… Gdy czujemy się źle, poprzeglądajmy 
nasze skarby.

	 •	aktywność	fizyczna	jest	niezmiernie	ważnym	ele-
mentem poprawy samopoczucia w czasie ograniczeń, na 
które każdego dnia napotykamy. Wspominałem już o tym 
wcześniej, mówiąc o prawidłowym wypoczynku. Zmęcze-
nie fizyczne spłukane pod prysznicem powoduje znaczną 
poprawę samopoczucia.  Jest to spowodowane proce-
sami biochemicznymi, które zachodzą wtedy w naszym 
mózgu, ale też świadomością, że robimy coś dobrego dla 
swojego ciała, a przecież w zdrowym ciele – zdrowy duch. 

6. PSYCHOLOG I PSYCHIATRA
– JEśLI POTRZEBNI

Mogą zaistnieć sytuacje, gdy wdrożone przez nas działa-
nia okazują się niewystarczające. Problemy emocjonalne 
narastają, w coraz większym stopniu upośledzając funk-
cjonowanie społeczne. Pojawiają się objawy kliniczne. 
Przychodzi wtedy czas na decyzje o zasięgnięciu porady i 
wdrożeniu pomocy specjalistycznej. Psycholog może po-
móc w przepracowaniu problemów, psychiatra może na 
pewien czas wdrożyć leczenie farmakologiczne. Pamiętaj-
my jednak, że dla zapewnienia dobrostanu psychicznego, 
najwięcej możemy zrobić my sami. Bardzo ważna jest tu 
rola naszych bliskich, rodziny, przyjaciół, potem dopiero, 
biorąc pod uwagę gradację ważności, są profesjonaliści, 
psycholodzy i psychiatrzy. Osoby wierzące nie powinny 
zapominać, że w trudnych chwilach niezmiernie ważne 
jest wsparcie duchowe. 

7. PODSUMOWANIE

Czasy COVID są trudnym okresem w naszym życiu osobi-
stym, oraz społecznym w tym zawodowym i rodzinnym. 
Wydaje się, że potrwają jeszcze przez długie miesiące a 
nawet lata. Jednak historia  pokazuje, że społeczeństwo 
jest w stanie w stanie przystosować się i zaadaptować.  
Jest to jednak proces długotrwały. Róbmy więc wszystko, 
aby w tych czasach zachować rozsądek i stabilność psy-
chiczną. Nie pozwólmy, by koronawirus pokonał bariery 
społeczne, więzi rodzinne, aby zabił nasze pasje, radość 
życia, aby przebił się przez ochronną barierę wiary i zdro-
wego rozsądku. Zachowajmy pogodę ducha, zdolność 
do cieszenia się rzeczami małymi, umocnijmy więzi, wy-
korzystajmy dobrze dany nam czas. Tego sobie i Państwu 
życzę. 

Powikłania po COVID 19
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Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 

Chorób Zakaźnych, na dzień 26 kwietnia 2021  

WSTĘP

Na początku 2020 roku świat dowiedział się o nowym beta 
koronawirusie, który w grudniu 2019 roku wywołał epidemię 
zapalenia płuc w Wuhan w Chinach. Wirus oficjalnie otrzymał 
nazwę „koronawirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowe-
go 2” (SARS-CoV-2), a choroba przez niego wywołana została 
nazwana chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) [1]. 
Epidemia szybko rozprzestrzeniła się w wielu krajach na całym 
świecie i 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) ogłosiła pandemię COVID-19. W obliczu rosnącej liczby 
osób dotkniętych tą chorobą pojawiła się pilna potrzeba usta-
lenia sposobu jej leczenia. W Polsce pierwsze rekomendacje 
dotyczące diagnostyki i terapii COVID-19 zostały opublikowane 
przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych (PTEiLChZ) już 31 marca 2020 r. [2]. Te praktyczne za-
lecenia utworzono na podstawie wcześniejszych doświadczeń 
z dwoma znanymi koronawirusami wywołującymi zakażenia u 
ludzi, SARS-CoV-1 i koronawirusem bliskowschodniego zespo-
łu niewydolności oddechowej (MERS-CoV) z uwzględnieniem 
dostępnych danych dotyczących SARS-CoV-2. Opisano pato-
genezę, drogi transmisji zakażenia, metody ochrony przed in-
fekcją, procedury diagnostyczne, w tym metody molekularne i 
serologiczne, definicję podejrzanego, prawdopodobnego i po-
twierdzonego przypadku COVID-19 wraz z klinicznymi objawa-
mi choroby. Jednak najwięcej uwagi poświęcono specyficzne-
mu postępowaniu w przypadku różnych stadiów klinicznych 
COVID-19, w tym bezobjawowego lub łagodnego, stabilnego 
z objawami oddechowymi i / lub ogólnoustrojowymi, niesta-
bilnego stadium niewydolności oddechowej i stanu krytyczne-
go z ostrym zespołem niewydolności oddechowej (ARDS). W 
związku z pojawieniem się nowych danych, zwłaszcza w zakre-
sie leczenia farmakologicznego, rekomendacje były dwukrot-
nie aktualizowane. Najważniejszą zmianą w pierwszym Aneksie 
z czerwca 2020 r. było zalecenie włączania remdesiviru (RDV) 
we wcześniejszym stadium 
COVID-19, jako konsekwencja wydanego przez Amerykańską 
Agencję ds.Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję 
Leków (EMA) zezwolenia na użycie RDV w sytuacjach nadzwy-
czajnych [3, 4]. Druga nowelizacja z października 2020 r. ugrun-
towała zalecenie stosowania RDV na etapie replikacji wirusa 
oraz tocilizumabu i/lub glikokortykosteroidów w stadium burzy 
cytokinowej w oparciu o wyniki badań klinicznych i doświad-
czenia z codziennej praktyki [5, 6, 7 , 8]. Ponadto kilka leków zo-
stało wycofanych z rekomendacji ze względu na potwierdzoną 
nieskuteczność terapeutyczną [9]. Po roku pandemii, pomimo 
globalnych wysiłków personelu medycznego i naukowców, 
nadal nie mamy kontroli nad chorobą. Nowe nadzieje pojawiły 
się wraz z opracowaniem szczepionek; jednak do tej pory łącz-
na liczba osób zaszczepionych i tych, które przebyły zakażenie 
SARS-CoV-2, jest niewystarczająca do uzyskania odporności 

zbiorowej. W obliczu pojawiających się nowych informacji i ro-
snącego doświadczenia klinicznego potrzebne są nowe zale-
cenia dotyczące postępowania w COVID-19. 

ETIOLOGIA 

Koronawirusy obejmują szeroką grupę wirusów wywołujących 
choroby u ludzi i zwierząt. Jak dotąd znanych jest siedem ga-
tunków koronawirusów patogennych dla ludzi, głównie dla 
dzieci. W latach 2002 i 2012 zidentyfikowano dwa nowe ga-
tunki, które są wysoce patogenne dla ludzi - obecnie znane 
jako SARS-CoV-1 i MERS-CoV. W grudniu 2019 roku w Wuhan 
w Chinach opisano kilka przypadków zapalenia płuc, a w stycz-
niu 2020 roku potwierdzono obecność nowego typu betako-
ronawirusa jako czynnika sprawczego. Genom nowego koro-
nawirusa o nazwie SARS-CoV-2 wykazywał 79% podobieństwa 
do SARS-CoV-1 i 50% do MERS-CoV. Podobnie jak wszystkie 
koronawirusy ma dodatnią nić RNA. Pełne sekwencjonowanie 
genomu i analizę filogenetyczną wykonano na początku 2020 
roku. 

EWOLUCJA MOLEKULARNA 

Pojawianie się nowych wariantów SARS CoV-2 budzi poważ-
ne obawy ze względu na zmiany w powinowactwie wiązania 
między białkiem wirusa (S) a receptorem ACE-2 na komórkach 
gospodarza, co może zmienić zakaźność i przebieg choroby 
[10]. Należy zauważyć, że w trakcie replikacji pozwalają na po-
jawienie się losowych mutacji w genomie wirusa. Pojawienie 
się szczepów o wyższej aktywności replikacyjnej i zakaźności 
jest zjawiskiem naturalnym, które zapewnia przewagę w kon-
tekście zakaźności takim wariantom wirusa [11]. Stają się one 
dominującymi szczepami krążącymi w populacji i charaktery-
zują, między innymi licznymi mutacjami punktowymi w regio-
nie kodującym białko S . Często, nowe warianty są związane 
również z wyższą  patogennością. Jak dotąd zidentyfikowano 
linie o wyższym potencjale zakaźności, z których najważniej-
sze to linia B.1.1.7 wykryta po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, 
B.1.351 pochodząca z Afryki Południowej i linia P.1 z Brazylii [12, 
13] (klasyfikacja według bazy pangolin).  Te warianty są praw-
dopodobnie przyczyną fal epidemii obserwowanych w wielu 
krajach, a prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania 
się ocenia się jako wysokie, co może prowadzić do wzrostu 
wskaźników hospitalizacji i presji na systemy opieki zdrowot-
nej [14]. Również odpowiedź na szczepionki, okres zakaźności 
i śmiertelność różniły się w zależności od wariantu [15]. Nadzór 
molekularny nad pojawieniem się i przenoszeniem nowych 
wariantów można osiągnąć poprzez zwiększenie możliwości 
sekwencjonowania i systematyczne pobieranie próbek po-
pulacji. Wiedza na temat zmienności genomu może stanowić 
podstawę do zrozumienia przestrzenno-czasowych wzorców 

Robert Flisiak1, Andrzej Horban2,3, Jerzy Jaroszewicz4, Dorota Kozielewicz5, Agnieszka Mastalerz-Migas6, Radosław Owczuk7, Miłosz Par-
czewski8, Małgorzata Pawłowska5, Anna Piekarska9, Krzysztof Simon10, Krzysztof Tomasiewicz11, Dorota Zarębska-Michaluk12



46 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

przenoszenia, skuteczności szczepionki i różnic w przebiegu 
klinicznym choroby.
 

PATOGENEZA 

SARS-CoV-2 szerzy się głównie droga kropelkowo-powietrzną 
lub kropelkowo-pyłową poprzez drogi oddechowe, ale także 
drogą bezpośredniego kontaktu błon śluzowych z zanieczysz-
czonymi powierzchniami .Wirus wnika do komórek gospoda-
rza za pośrednictwem funkcjonalnego receptora komórko-
wego, enzymu konwertującego angiotensynę II (ACE-2), przy 
wsparciu przezbłonowej proteazy serynowej 2 (TMPRSS2) i 
integryn. Białka S (kolca) SARS-CoV-2 wiążą się z receptorem 
ACE-2 zlokalizowanym między innymi na komórkach nabłonka 
pęcherzykowego typu 2 (AT2). Silną ekspresję receptora ACE-
2  również zaobserwowano  w nabłonku gruczołów śluzowych 
cewkowo-pęcherzowych górnej części przełyku, enterocytach 
jelita krętego i okrężnicy, w nerkach, sercu, trzustce oraz, co 
jest kluczowym elementem patogenezy, w śródbłonku naczyń 
tętniczych i żylnych oraz komórkach mięśni gładkich naczyń 
tętniczych [16]. Odpowiedź immunologiczna  na zakażenie 
SARSCoV-2 jest dwufazowa [16, 17]. W okresie inkubacji i we 
wczesnych stadiach infekcji  wrodzona specyficzna ale nieswo-
ista odpowiedź immunologiczna  może prowadzić do elimina-
cji zakażenia i zablokować progresję do cięższych stadiów cho-
roby. Potwierdzono, że podatność na różne choroby zakaźne 
jest związana z określonymi haplotypami HLA. U pacjentów z 
upośledzoną odpowiedzią immunologiczną (np. osoby starsze, 
obciążone wielochorobowością, młode osoby z upośledzoną 
lub rozregulowaną odpowiedzią immunologiczną dotyczącą 
zarówno  limfocytów typu B jak i T ) wirus będzie szybko się 
replikował, powodując masowe zniszczenie wszystkich komó-
rek o wysokiej ekspresji ACE2, np. nabłonka pęcherzykowego 
2 (AT2) w płucach. To w konsekwencji prowadzi do zapalenia 
płuc, w którym pośredniczą prozapalne granulocyty i makrofa-
gi. Aktywowane makrofagi uwalniają do krwiobiegu ponad 100 
cytokin (np. IL-1, IL-6 i TNF α) i chemokin (CXCL10 i CCL2) (burza 
cytokinowa-CRS) [18]. Te zdarzenia, dysfunkcja śródbłonka (za-
palenie śródbłonka) i stan prokoagulacyjny prowadzą u części 
pacjentów do zagrażającego życiu zespołu ostrej niewydolno-
ści oddechowej (ARDS) i upośledzenia funkcji innych narządów 
[19]. 

OBRAZ KLINICZNY CHOROBY 

Mediana okresu inkubacji COVID-19 wynosi 5,1 dnia, a 97,5% 
wszystkich zakażeń rozwija się w ciągu 11,5 dnia [20]. Zakaże-
nie SARS-CoV-2 ma szerokie spektrum kliniczne od bezobjawo-
wej, skąpoobjawowej do umiarkowanej lub ciężkiej choroby 
z niewydolnością wielonarządową. Częstość infekcji bezobja-
wowych waha się od 27 do 40%. Ogółem około 90% zakażeń 
jest niepowikłanych, oligosymptomatycznych lub przebiega z 
umiarkowanymi objawami, które nie wymagają hospitalizacji 
[21, 22]. Starszy wiek i choroby współistniejące, takie jak nad-
ciśnienie, przewlekła choroba serca, płuc lub nerek, cukrzyca, 
otyłość, a także immunosupresja i nowotwory są czynnikami 
ryzyka wystąpienia ciężkiej choroby i zgonu [23]. 
Stadium 1 choroby obejmuje pacjentów bezobjawowych lub 
z łagodnymi objawami i SpO2≥ 94% na powietrzu atmosfe-
rycznym, niewymagających hospitalizacji. Objawy COVID-19 
są różnorodne i w większości niespecyficzne. Należa do nich: 
gorączka, dreszcze, kaszel, duszność lub trudności w oddycha-
niu, zmęczenie, bóle mięśni lub ciała, ból głowy, gardła, katar i 
zapalenie spojówek. Niektórzy pacjenci zgłaszają również obja-

wy żołądkowo-jelitowe, takie jak: jadłowstręt, nudności, wymio-
ty, biegunkę i ból brzucha. Utrata węchu (anosmia) lub smaku 
(ageusia) może być jedyną manifestacją choroby, szczególnie u 
kobiet oraz pacjentów w młodszym lub średnim wieku [24]. Z 
kolei u starszych osób nietypowe objawy, najczęściej biegun-
ka z odwodnieniem, wahania temperatury ciała z hipotermią, 
majaczenia, upadki, mogą poprzedzać symptomy ze strony 
układu oddechowego. Zakażenie SARS-CoV-2 wywołuje silne 
zmęczenie i osłabienie, które powodują częste upadki u star-
szych osób nawet takich, u których ich ryzyko było niewielkie 
przed wystąpieniem choroby [25]. 
W 2 stadium zaawansowania choroby pacjenci mają kliniczne 
i radiologiczne objawy łagodnego do umiarkowanego śród-
miąższowego zapalenia płuc z saturacją tlenem (SpO2) <94% na 
powietrzu atmosferycznym. U niektórych chorych nadal wystę-
puje gorączka, zmęczenie i inne objawy pozapłucne oraz suchy 
kaszel, duszność. 
Stadium 3 to ciężka postać choroby z niewydolnością odde-
chową (duszność, częstość oddechów powyżej 30/min, SpO2 
<90% na powietrzu atmosferycznym i/lub zmiany zapalne w 
płucach obejmujące ponad 50% pól płucnych w ciągu 24–48 
godzin) i zespołem burzy cytokinowej [26]. Niebezpiecznym 
zjawiskiem jest rozwój niewydolności oddechowej bez su-
biektywnego odczuwania duszności tzw. „cichej hipoksemii”. 
W tych przypadkach objawem towarzyszącym jest hipokapnia 
spowodowana kompensacyjną hiperwentylacją [27]. Uszko-
dzenia mięśni szkieletowych przebiegające ze zwiększonym 
poziomem kinazy kreatynowej i objawy neurologiczne obej-
mujące zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy 
są częste wśród pacjentów z ciężką infekcją [28]. Opisywane 
są incydenty ostrej choroby naczyniowo-mózgowej (udar nie-
dokrwienny, krwotok śródmózgowy, zakrzepica żył głębokich 
mózgu), zapalenie mózgu, zespół Guillaina-Barre’a, zaburzenia 
widzenia, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, ataksja i 
drgawki [29]. Objawy sercowo-naczyniowe COVID19 (niedo-
krwienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, 
kardiomiopatia, komorowe zaburzenia rytmu i niestabilność 
hemodynamiczna) są obserwowane, ale rzadziej niż u pacjen-
tów w stanie krytycznym [30]. Typowy obraz ciężkiego przebie-
gu choroby obejmuje pojawienie się jawnej duszności 6 dni po 
wystąpieniu pierwszych objawów, hospitalizację po kolejnych 
8 dniach oraz konieczność intubacji dotchawiczej 10 dni po 
hospitalizacji [31]. 
Stadium 4 to stan krytyczny, który rozwija się u około 5% pa-
cjentów, z niewydolnością układu oddechowego, wstrząsem 
septycznym i/lub dysfunkcją wielonarządową (m.in. ostre 
uszkodzenie nerek, dysfunkcja wątroby, krwawienia i zaburze-
nia krzepnięcia). W oddziałach intensywnej terapii zdarzenia 
zakrzepowo-zatorowe żylne i tętnicze występują u 31–59% 
chorych [25]. Zgon  jest spowodowany progresją do zespołu 
ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i niewydolnością 
wielonarządową. 

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 

Podstawy diagnostyki molekularnej 
Obecnie laboratoryjne potwierdzenie zakażenia SARS CoV-2 
opiera się na diagnostyce molekularnej: wykryciu kwasu nukle-
inowego wirusa lub antygenów z próbek klinicznych. Zazwy-
czaj największą czułość oznaczeń molekularnych obserwuje 
się przy początkowych objawach choroby, przy czym materiał 
genetyczny często jest wykrywalny również pod koniec przed-
objawowej fazy zakażenia [32]. 
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Testy amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT – nucleic 
acid amplification testing 
Od początku epidemii SARS CoV-2 szybko wprowadzono tech-
niki amplifikacji kwasów nukleinowych pozwalające na wy-
krywanie materiału genetycznego tego wirusa [33]. Techniki 
oparte na amplifikacji łańcucha polimerazy zostały uzupełnio-
ne testami amplifikacji izotermicznej (LAMA - loop mediated 
isothermal amplification) oraz  amplifikacji za pośrednictwem 
transkrypcji (TMA - transcription mediated amplification). 
Testy NAAT, obecnie złoty standard diagnostyki, mają na celu 
wykrycie różnych regionów kodujących białka SARS CoV-2, w 
tym ORF, E, N, S RdRp i innych. Testy molekularne powinny być 
wykonywane przez  laboratorium o kontrolowanej jakości, przy 
czym test powinien wykrywać co najmniej dwa (najlepiej trzy) 
regiony genomu wirusa. Wykryty materiał genetyczny nie jest 
dowodem zakaźności, ponieważ można go wykryć nawet po 
kilku tygodniach od wystąpienia zakażenia. Pulowanie próbek 
może być przydatne w diagnostyce populacyjnej, ale nie po-
winno być wykonywane w warunkach szpitalnych do celów 
klinicznych. 

Sekwencjonowanie genomu SARS CoV-2 
W celu zbadania ewolucji molekularnej wirusa można zasto-
sować techniki sekwencjonowania. Umożliwia to molekularny 
nadzór nad pojawianiem się mutacji wpływających na zdol-
ność przenoszenia i patogenność wirusa, głównie w regionie 
kodującym gen S, oraz identyfikację nowo pojawiających się 
wariantów o potencjale pandemicznym. 

Testy antygenowe 
Wykrywanie antygenów wirusowych pozwala na szybką (15-30 
minut) diagnostykę SARS CoV-2, poprawiając dostęp do badań, 
co przekłada się na szybką identyfikację  przypadków zakaź-
nych oraz obniżenie kosztów diagnostyki molekularnej. Czu-
łość testów antygenowych jest niższa w porównaniu z NAAT, 
a ich zastosowanie pozostaje ograniczone do początkowego 
okresu zakażenia. Zalecana (ECDC) czułość diagnostyczna te-
stów antygenowych wynosi ≥90%, a swoistość ≥97% [34]. Bada-
nie to jest przeznaczone dla przypadków objawowych w ciągu 
pierwszych 5 do 7 dni po wystąpieniu choroby. W przypadkach 
bezobjawowych negatywny wynik testu antygenowego po 
ekspozycji nie wyklucza możliwości zakażenia, ale dodatni wy-
nik testu antygenowego należy traktować jako potwierdzenie 
czynnej infekcji. Dodatni wynik testu antygenowego u osób z 
obniżoną odpornością może świadczyć o przedłużonym wy-
dalaniu wirusa i zakaźności [35].
 
Testy serologiczne 
Testy serologiczne pozwalają na badanie odpowiedzi humo-
ralnej po ekspozycji i mogą odzwierciedlać długotrwałą od-
porność przeciwko ponownej infekcji. Jednak miana ochronne 
przeciwciał nie zostały jeszcze ustalone [33]. Dane wskazują, że 
po infekcji przeciwciała neutralizujące w ochronnych mianach 
są obecne przez 3-6 miesięcy, ale nie wiadomo, czy funkcja 
neutralizująca będzie się różnić w przypadku pojawiających się 
wariantów wirusów. Ze względu na okno serologiczne trwają-
ce 10-14 dni, testy wykrywające przeciwciała nie są przydatne 
w diagnostyce aktywnej infekcji SARS CoV-2, ale mają zastoso-
wanie kliniczne jako potwierdzenie zakażenia w przypadkach 
podejrzenia klinicznego COVID-19 i ujemnych wyników testów 
molekularnych. Serologia może być również wykorzystywana 
do badań populacyjnych, analiz odpowiedzi na szczepionki, do 
identyfikacji kandydatów do oddania osocza oraz do diagno-
styki zespołów pozapalnych. Aby wykryć odpowiedź immuno-

logiczną po szczepieniu, należy zastosować testy serologiczne 
wykrywające przeciwciała IgG przeciwko podjednostce S1 
białka kolca (spike). Szybkie testy immunochromatograficzne 
mają niską czułość i swoistość i nie powinny być stosowane w 
praktyce. 

LECZENIE 

U pacjentów z łagodnie wyrażonymi objawami zaleca się wy-
łącznie leki przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe, oraz wziew-
nie podawany budezonid. Suplementację witaminy D3 oraz 
heparyny drobnocząsteczkowej w dawkach profilaktycznych 
należy ustalać indywidualnie. W umiarkowanej lub ciężkiej cho-
robie podstawowym leczeniem jest remdesiwir, tocilizumab, 
deksametazon lub metyloprednizolon. Jako terapię wspoma-
gającą zaleca się heparyny drobnocząsteczkowe, nawodnienie, 
antybiotyki (w razie potrzeby) i leki objawowe. Zdecydowana 
większość hospitalizowanych pacjentów wymaga suplemen-
tacji tlenem, którego przepływ zależy od zapotrzebowania. U 
pacjentów z krytycznie ciężką chorobą z niewydolnością od-
dechową zaleca się stosowanie tlenoterapii wysokoprzepływo-
wej, wentylacji mechanicznej lub przezbłonowego natleniania 
pozaustrojowego (ECMO). Tak więc schemat leczenia zależy od 
stadium choroby i jest szczegółowo opisany poniżej. 

• Stadium 1 
Zdecydowana większość chorych (80-90%) przechodzi zakaże-
nie SARS-CoV-2 w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy 
nie wymagający hospitalizacji. Ta postać kliniczna może jednak 
w niektórych przypadkach stanowić stadium 1 choroby, po-
przedzające jej pełnoobjawową postać w stadium 2 (tabela 1). 
Pacjenci w stadium 1, pozostający pod opieką lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej zwykle nie wymagają żadnej terapii, 
a jedynie monitorowania stanu klinicznego. Wszyscy dorośli 
chorzy przebywający w domu powinni być zarejestrowani w 
systemie Domowej Opieki Medycznej (Pulsocare) celem  mo-
nitorowania SpO2, która powinna być nie niższa niż 94% [9]. 
Wszyscy chorzy objęci systemem Pulsocare, którzy raportują 
pomiary są objęci opieką konsultantów i lekarzy systemu, któ-
rzy ocenią wskazania do hospitalizacji w przypadku pojawienia 
się wartości alarmowych pomiarów i mogą wezwać Zespół Ra-
townictwa Medycznego. Należy jednak pamiętać, że u chorych 
z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wyjściowa 
saturacja bywa obniżona i nie musi oznaczać narastania nie-
wydolności oddechowej spowodowanej SARS-CoV-2. W przy-
padku wystąpienia objawów pacjenci mogą wymagać leków 
przeciwgorączkowych (najskuteczniejsze są niesteroidowe leki 
przeciwzapalne lub paracetamol). Wskazane jest suplemento-
wanie witaminy D3 u każdego pacjenta, zgodnie z rekomen-
dacjami dla populacji polskiej [9] gdyż istnieją dowody wska-
zujące  na ryzyko cięższego przebiegu choroby u pacjentów z 
niedoborami witaminy D3, przy jednoczesnym małym ryzyku 
związanym ze stosowaniem tego preparatu [36]. Zaleca się sto-
sowanie leków przeciwkaszlowych u chorych z nasilonym kasz-
lem (utrudniającym mówienie i sen). W ciężkich przypadkach 
można rozważyć stosowanie preparatów z zawartością kode-
iny. U dorosłych pacjentów z objawowym COVID-19 zaleca się 
podawanie wziewnie budezonidu w dawce dziennej 2 x 800 
g [37]. U pacjentów leżących przewlekle i chorych z czynni-
kami ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i/lub zatoru 
płucnego, zaleca się stosowanie heparyny drobnocząsteczko-
wej w dawce profilaktycznej [38, 39, 40]. Brak jest jednakże wy-
starczających danych przemawiających za zalecaniem lub nie-
zalecaniem rutynowego stosowania leków przeciwpłytkowych 
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Table 1 
Zalecane postępowanie farmakologiczne w poszczególnych stadiach klinicznych zakażenia SARS-CoV-2, z uwzględnieniem leczenia 
podstawowego i wspomagającego. 

* zgodnie z informacją producenta, 6 lub 8 mg/ml fosforanu deksametazonu zawarte w dostępnych roztworach do injekcji odpo-
wiada 4.95 lub 6.6 mg/ml deksametazonu. 
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w COVID-19 [41]. Należy podkreślić, że u chorych w stadium 
1 nie należy stosować glikokortykosteroidów. Udowodniono 
brak ich skuteczności u chorych nie wymagających tlenote-
rapii. Jednocześnie ich przedwczesne zastosowanie może 
spowodować nasilenie replikacji wirusa i pogorszyć przez to 
rokowanie [8]. Antybiotyki powinny być stosowane jedynie w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia rozwoju infekcji bakte-
ryjnej. Żaden antybiotyk nie ma udowodnionej skuteczności w 
leczeniu COVID-19. Stosowanie a leków przeciwgrypowych nie 
jest wskazane z powodu zakażenia SARS-CoV-2, o ile nie uza-
sadnia tego inne schorzenie. Nie zaleca się stosowania tleno-
terapii domowej w ostrej fazie choroby w związku z ryzykiem 
gwałtownego pogorszenia zagrażającego życiu. Konieczność 
stosowania tlenoterapii w leczeniu COVID-19 stanowi bez-
względne wskazanie do hospitalizacji. 

• Stadium 2  
Pacjenci z narastającą dusznością i SpO2 <94% wymagają tle-
noterapii, co wiąże się z koniecznością hospitalizacji. W ramach 
profilaktyki zakrzepowo-zatorowej wszyscy hospitalizowani 
pacjenci powinni otrzymywać heparynę drobnocząsteczkową, 
najczęściej w dawkach profilaktycznych, które w uzasadnio-
nych przypadkach mogą być zwiększane. Jeśli objawy wystą-
pią w ciągu 7 dni, pacjent wymaga tlenoterapii, a jeśli SpO2 
jest poniżej 94% wskazana jest terapia antywirusowa. Po 7 
dniach choroby terapia przeciwwirusowa staje się bezcelowa 
ze względu na zanik replikacji wirusa. Jedynym obecnie zare-
jestrowanym lekiem przeciwwirusowym o udowodnionej sku-
teczności przeciwko SARS-CoV-2 u dorosłych i dzieci powyżej 
12 roku życia jest remdesiwir, który należy podawać we wlewie 
dożylnym w dawce 200 mg pierwszego dnia i 100 mg w kolej-
nych czterech dniach [5, 6]. Wydłużenie czasu leczenia powyżej 
5 dni nie poprawia skuteczności terapii [42]. Głównym przeciw-
wskazaniem do stosowania remdesiviru jest niewydolność ne-
rek z GFR <30 ml / min. Remdesiwir należy przerwać, jeśli aktyw-
ność aminotransferazy alaninowej przekroczy 5-krotnie górną 
granicę normy [43]. W przypadku braku dostępności remdesi-
wiru lub przeciwwskazań do jego stosowania można rozważyć 
zastosowanie osocza ozdrowieńców. Jednak jego skuteczność 
nie została jak dotychczas jednoznacznie potwierdzona [44].  

Zakłada się, że efektu terapeutycznego można oczekiwać tylko 
w przypadku zastosowania osocza o wysokim mianie przeciw-
ciał (co najmniej 1: 500). W przypadku braku poprawy klinicznej 
pomimo zastosowania terapii przeciwwirusowej można rozwa-
żyć deksametazon w dawce dobowej 4-8 mg [8]. Nie należy go 
jednak stosować w pierwszym tygodniu choroby ze względu 
na ryzyko nasilenia replikacji wirusa. W przypadku nadkażenia 
bakteryjnego można rozważyć zastosowanie antybiotyków. 

• Stadium 3 
Pogorszenie stanu klinicznego występujące zwykle na począt-
ku 2. tygodnia choroby może świadczyć o rozpoczęciu burzy 
cytokinowej. Ze względu na narastającą duszność i redukcję 
SpO2 poniżej 90%, niskoprzepływowa tlenoterapia zapewnia-
jąca dopływ tlenu do maksymalnie 15 l / min przestaje być wy-
starczająca. Pacjenci wymagają tlenoterapii wysokoprzepływo-
wej, dochodzącej do 60 l / min. W tej fazie choroby kluczowe 
jest wychwycenie początku burzy cytokinowej. Stwierdzenie 
wzrostu stężenia IL-6 powyżej 100 pg / ml uzasadnia podanie 
tocilizumabu, inhibitora receptorów IL-6, co istotnie zmniejsza 
ryzyko wentylacji mechanicznej i zgonu [7, 45]. Tocilizumab 
należy podawać we wlewie dożylnym trwającym 1 godzinę w 
pojedynczej dawce zależnej od masy ciała ale nieprzekracza-

jącej 800 mg (szczegóły dawkowania w tabeli 1). W przypadku 
braku efektu, kolejny wlew można podać po 8-24 godzinach. 
Nie należy podawać tocilizumabu pacjentom z liczbą neutrofili 
poniżej 2x109 / l, liczbą płytek krwi poniżej 50x103 /l lub ami-
notransferazy alaninowej przekraczającą 5-krotnie górną grani-
cę normy [46]. Na tym etapie choroby pacjenci powinni nadal 
otrzymywać heparynę drobnocząsteczkową i 
glikokortykosteroidy, a także antybiotyki, jeśli jest to konieczne 
z powodu towarzyszących zakażeń bakteryjnych. 

• Stadium 4 
Dalsze pogarszanie się stanu pacjenta wynika z rozwoju zespo-
łu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), wymagającej za-
stosowania tlenoterapii wysokoprzepływowej, a w większości 
przypadków także intubacji tchawicy i wentylacji mechanicz-
nej płuc, po przeniesieniu pacjenta do oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii (OAiIT). Na tym etapie choroby zaleca się 
około 6-8 mg deksametazonu, chociaż badane są większe daw-
ki glikokortykosteroidów. Nie ma wskazań do rozpoczynania 
lub kontynuowania leczenia remdesiwirem u chorych w od-
działach intensywnej terapii. Konieczne jest stosowanie wen-
tylacji oszczędzającej płuca – oznacza to podawanie małych 
objętości oddechowych, odpowiednich wartości dodatniego 
ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP), dostosowywania 
zawartości podawanego tlenu w mieszaninie oddechowej do 
prężności tlenu we krwi tętniczej (PaO2) i wysycenia hemo-
globiny krwi tętniczej tlenem (SaO2). U niektórych pacjentów, 
którzy nie odpowiadają na konwencjonalne sposoby leczenia, 
korzystna jest wentylacja w pozycji odwróconej (tzw. prone 
position) [47]. Niestety śmiertelność wśród pacjentów z CO-
VID-19 wymagających wentylacji mechanicznej sięga 
67% [48]. Stosowanie żylno-żylnego pozaustrojowego natle-
niania membranowego (VV ECMO) jest wskazane tylko u wy-
branych chorych i powinno być ograniczone do ośrodków 
eksperckich posiadających odpowiednie doświadczenie i 
możliwości techniczne. Terapia ta może być korzystna u osób z 
ARDS (umiarkowanym lub ostrym) rozpoznanym przed wdro-
żeniem wentylacji mechanicznej, u których wentylacja mecha-
niczna nie trwała dłużej niż 7 dni i u takich, gdzie obserwuje 
się ostre zaburzenia wymiany gazowej pomimo optymalnej 
wentylacji konwencjonalnej i braku skuteczności dodatkowych 
metod poprawiających oksygenację (np. wentylacja w pozycji 
odwróconej, blokada nerwowo-mięśniowa). Jest również sto-
sowana jako terapia pomostowa do przeszczepienia płuc. Ist-
nieją jednak liczne przeciwwskazania do stosowania VV ECMO 
[49]. 

TERAPIE O NIEPOTWIERDZONEJ SKUTECZNOśCI 

Szereg leków było rozważanych do stosowania w leczeniu 
i profilaktyce COVID-19, ale skuteczność tylko nielicznych 
udowodniono  w klinicznych randomizowanych badaniach 
kontrolowanych (RCT) i/lub w badaniach obserwacyjnych. W 
pNastępujących leków nie potwierdzono skuteczności i bez-
pieczeństwa lub badania są w toku. Dla poniżej przedstawio-
nych leków dotychczas nie potwierdzono skuteczności i bez-
pieczeństwa lub badania są w toku. 

Leki przeciwwirusowe 
•	 Fawipirawir jest silnym inhibitorem replikacji wielu wiru-

sów RNA. Wstępne wyniki badań sugerowały, że lek może 
skrócić czas powrotu do zdrowia pacjentów z COVID-19, 
pomóc we wczesnym usunięciu wirusa, przez co pozytyw-
nie wpłynąć na szerzenie się wirusa w populacji [50]. Nie-
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stety stwierdzano także poważne działania niepożądane, 
takie jak wstrząs anafilaktyczny i zapalenie płuc. 

•	 Leki przeciwko grypie i niespecyficzne leki przeciwwiruso-
we. W bardzo ograniczonej liczbie badań oceniano osel-
tamiwir, amantadynę, rymantadynę, zanamiwir i acyklowir. 
Nie zaobserwowano znaczących korzyści z ich stosowania 
w COVID-19, a w przypadku oseltamiwiru wykazano moż-
lie zwiększanie śmiertelność [51]. 

•	 Iwermektyna. Niektórzy klinicyści wskazywali, że ten lek 
przeciwpasożytniczy może znamiennie obniżać wiremię 
i przyspieszać powrót do zdrowia u pacjentów z łagod-
nym i umiarkowanym przebiegiem COVID-19 [52]. Jednak 
dowody nie są przekonujące, a ostatnie badania potwier-
dziły brak jakiegokolwiek wpływu na przebieg choroby. W 
związku z tym WHO i FDA wypowiadają się przeciw stoso-
waniu tego leku w COVID-19. 

•	 Leki anty-HIV okazały się nieskuteczne w zakażeniu SARS-
-CoV-2 (na przykład lopinawir/rytonawir), ale szereg badań 
jest kontynuowanych [51]. 

•	 Interferony. Podskórne stosowanie interferonu β-1a nie 
skraca w sposób istotny czasu do uzyskania poprawy kli-
nicznej, aczkolwie zmniejszało śmiertelność 28 dniową. 

•	 Immunoglobulina dożylna (IVIg) była stosowana jako tera-
pia wspomagająca lub w postaci skoncentrowanej (hiper-
immunizacyjnej). Ewentualna przydatność IVIg w leczeniu 
zakażeń SARS-CoV-2 nie została jak dotychczas ustalona. 

•	 Przeciwciała monoklonalne anty-SARS-CoV-2. Bamlaniwi-
mab z etesewimabem oraz skojarzenie casirivimabu i im-
dewimabu stosowano w terapii ciężkiego zespołu ostrej 
niewydolności oddechowej wywołanej SARS-CoV-2 [53, 
54]. Dostępne publikacje nie dostarczyły wystarczających 
danych, aby rekomendować ich stosowanie. 

Leki przeciwzapalne 
•	 Dane dotyczące stosowania niesteroidowych leków prze-

ciwzapalnych (NLPZ) są kontrowersyjne. Istnieją doniesie-
nia, że ibuprofen blokuje proces zapalny wywołany przez 
SARS CoV-2, a tym samym może zapobiegać powikłaniom 
COVID-19 [55]. Jednak ze względu na dość dobrze pozna-
ne działania niepożądane rozsądne jest ich stosowanie w 
leczeniu objawym COVID19, w dawkach minimalnych i 
przez krótki czas. 

•	 Leki przeciwcytokinowe - oprócz tocilizumabu, w ba-
daniach klinicznych przebadano szereg antagonistów 
mediatorów immunologicznych. Jak dotąd nie ma jed-
noznacznego potwierdzenia ich skuteczności w leczeniu 
COVID-19. Również w przypadku anakinry, która począt-
kowo była rozpatrywana do stosowania zamiennego z 
toclizumabem, nie udowodniono istotnej poprawy para-
metrów klinicznych u pacjentów z łagodnym lub umiarko-
wanym COVID-19 [56]. 

PROFILAKTYKA MIEJSCOWA - PŁYN DO PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ I SPRAY DO NOSA 

Pojawiły się zalenia płukania gardła za pomocą określonych pły-
nów, w celu unieczynnienia wirusów na powierzchni błon ślu-
zowych gardła i czasowego zmniejszenia ryzyka szerzenia wiru-
sów. Antywirusowe aerozole do nosa miałyby działać poprzez 
powlekanie cząsteczek wirusa obecnych w jamie nosowej, co 
powinno zablokować ich wnikanie do komórek. Niestety brak 
jest badań klinicznych potwierdzających skuteczność takiego 
postępowania w ograniczaniu transmisji wirusa. 

PÓźNE NASTĘPSTWA COVID-19  

Zespół pokowidowy (ang. post-acute Covid-19 syndrome, 
PC19, long-COVID) odnosi się do utrzymujących się objawów 
lub zaburzeń funkcji narządów po ostrej fazie COVID-19. Cho-
ciaż jego częstość występowania, obraz kliniczny i zalecenia 
terapeutyczne nie zostały jednoznacznie określone, PC19 obej-
muje nieprawidłowości występujące po upływie 4 tygodniach 
od ujawnienia się COVID-19 [57, 58]. Można go podzielić na 
podostry (4-12 tygodni) i przewlekły (>12 tygodni) od wystą-
pienia COVID-18. Częstość PC19 waha się od 30% do 80% i 
zależy od metodologii badania [59]. Najczęstszymi powikła-
niami są płucne (duszność, niedotlenienie, zmniejszona zdol-
ność dyfuzji gazów w płucach, przetrwałe zmiany zapalne i/
lub zwłóknienie w tomografii komputerowej), hematologiczne 
(incydenty zakrzepowo-zatorowe, niedokrwistość); ze strony 
układu sercowo-naczyniowego (kołatanie serca, duszność, ból 
w klatce piersiowej, arytmie, włóknienie/bliznowacenie mię-
śnia sercowego); neuropsychiatryczne (przewlekłe zmęcze-
nie, bóle mięśni, bóle głowy, zaburzenia węchu / smaku, lęk, 
depresja, zaburzenia snu i zespół stresu pourazowego). W 36 
miesięcy po ostrej fazie COVID-19 obserwuje się również liczne 
nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, w tym zmiany 
w morfologii krwi obwodowej, obniżony eGFR, podwyższone 
wyniki testów czynnościowych wątroby i hiperglikemia, choć 
ich znaczenie kliniczne pozostaje niepewne [59]. Pediatryczny 
wieloukładowy zespół zapalny (PIMS / MISC) jest odrębnym sta-
nem po COVID-19 u dzieci i młodych dorosłych spełniających 
określone kryteria diagnostyczne [60]. 
Wstępne wyniki polskiego badania prospektywnego SILCOV-19 
(The Silesian Complications of COVID-19 Database) pokazują, 
że po medianie 90 dni od wystąpienia COVID-19 najczęściej 
występującymi objawami są: zmęczenie (~ 50%), zmniejszona 
zdolność dyfuzyjna płuc (~ 30%), trwające zmiany zapalne w 
HRCT (35% hospitalizowanych, 10% niehospitalizowanych), lęk 
(18-24%), zaburzenia snu (19-34%), depresja (5-15%) i bradyaryt-
mie (13-16%). 
Najczęstszymi nieprawidłowościami laboratoryjnymi są nie-
dokrwistość (48%) i neutropenia (28%), NT-proBNP> 125 p /ml 
(26% hospitalizowanych, 9% niehospitalizowanych), podwyż-
szone stężenie D-dimeru (20% hospitalizowanych, 9% nieho-
spitalizowanych) i hiperbilirubinemia (~10%). [61] 
Wytyczne kliniczne PC19 nie są jeszcze oparte na mocnych 
przesłankach naukowych, a ponad 40 prospektywnych badań 
jest w toku. Nie ma dowodów na zalecanie rutynowych badań 
przesiewowe u osób nie wykazujących objawów. Diagnostykę 
w kierunku PC19 należy przeprowadzić w 4-6 tygodni i 12 ty-
godni po wypisie ze szpitala u chorych z umiarkowanym oraz 
ciężkim COVID-19. Diagnostyka powinna być ukierunkowana 
na zgłaszane dolegliwości. Obiektywnymi metodami oceny 
choroby płuc są skala duszności Borga, pulsoksymetria domo-
wa, test 6-minutowego marszu (6MWT), RTG klatki piersiowej, 
testy czynnościowe płuc oraz jeśli jest to zalecane przez specja-
listę, TK / HRCT klatki piersiowej (badanie to wykonuje 
się zwykle nie wcześniej niż 3 miesiące po COVID-19). W przy-
padku objawów kardiologicznych stosuje się 24-godzinne mo-
nitorowanie metodą Holtera i echokardiogram, w wybranych 
przypadkach MRI serca lub tomograficzną angiografię naczyń 
wieńcowych. Niektórzy autorzy zalecają rutynowe badania 
przesiewowe w kierunku lęku, depresji i zaburzeń snu. Potrzeba 
badań laboratoryjnych zależy od nieprawidłowości występują-
cych podczas hospitalizacji. Ważne jest wykonywanie badań 
kontrolnych u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek lub 
wątroby, po przebytym incydencie zakrzepowo-zatorowym, z 
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przewlekłymi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, płucnymi, 
wątrobowymi lub metabolicznymi. Obecnie brak jest zaleceń 
co do rutynowej oceny parametrów krzepnięcia po COVID-19.
 
Tabela 2. Model oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego IMPROVE 
VTE wskazujący na potrzebę stosowania profilaktycznego leczenia 
przeciwkrzepliwego po wypisaniu ze szpitala po COVID-19 [63]. 
Liczba punktów 2 lub więcej wskazuje na potrzebę profilaktyki. 

Czynniki ryzyka      Punkty 
Przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa  3 
Rozpoznana trombofilia  2 
Niedowład kończyn dolnych  2 
Aktywna choroba nowotworowa  2 
Unieruchomienie przez przynajmniej 7 dni  1 
Przebywanie na oddziale intensywnej lub kardiologicznej terapii 1 
Wiek powyżej 60 lat  1 
 
W rekonwalescencji po COVID-19 ważną rolę odgrywa odpo-
czynek, relaks i rehabilitacja oddechowa. Nie ma dowodów na 
celowość stosowania rutynowej profilaktyki przeciwzakrzepo-
wej, chociaż chorzy z grup wysokiego ryzyka mogą wymagać 
stosowania leków przeciwkrzepliwych nawet do 30 dni po 
wypisie (tab. 2) [62]. Preferowane są bezpośrednio działające 
doustne leki przeciwkrzepliwe NOAC i heparyny drobnoczą-
steczkowe, ponad antagonistów witaminy K. Znaczenie leków 
przeciwpłytkowych w PC19 nie została określone. Leczenie na-
stępstw późnych COVID-19 powinno opierać się na ogólnych 
zaleceniach. Podkreśla się, że wczesne wprowadzenie leków 
przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych poprawia rokowa-
nie. Korzyści ze stosowania kortykosteroidów lub leków prze-
ciwwłóknieniowych w u osób z utrzymującymi się zmianami 
zapalnymi płuc po COVID nie zostały potwierdzone. Wskazuje 
się na celowość włączenie osób po umiarkowanym i ciężkim 
COVID-19 do badań prospektywnych oceniających PC19. 

SZCZEPIENIA 

W grudniu 2020 roku Europejską Agencję Leków (EMA) udzieli-
ła tymczasowej autoryzacji do stosowania pierwszej szczepion-
ki COVID-19 [64, 65]. Obecnie dostępne szczepionki zostały 
skonstruowane z wykorzystaniem technologii mRNA, wekto-
rowej oraz rekombinacji. Niezależnie od zastosowanej techno-
logii, wszystkie zatwierdzone przez EMA szczepionki COVID-19 
spełniają rygorystyczne kryteria skuteczności i bezpieczeństwa, 
gdy są stosowane zgodnie z charakterystyką produktu leczni-
czego (ChPL) [66, 67]. Poniżej przedstawiono zalecenia doty-
czące postępowania w przypadku najczęstszych wątpliwości 
związanych ze szczepieniem przeciwko SARS-CoV-2. 
•	 Pierwszeństwo w szczepieniach przeciw zakażeniom SARS-

-CoV-2 po zaszczepieniu pracowników medycznych powin-
ny mieć osoby w wieku powyżej 60 lat, w kolejności począw-
szy od wieku ponad 80 lat. Wprowadzanie jakichkolwiek grup 
przed zakończeniem szczepień seniorów jest niedopuszczal-
ne; takie postępowanie byłoby nieuzasadnione z punktu wi-
dzenia zdrowia publicznego, niehumanitarne i zwiększyłoby 
liczbę zgonów, przyczyniając się do wydłużenia czasu trwa-
nia epidemii w Polsce z konsekwencją w postaci wydłużenia 
paraliżu systemu opieki zdrowotnej. Osoby z chorobami no-
wotworowymi oraz  z cukrzycą w wieku poniżej 60 lat, a tak-
że rodzice wcześniaków powinni być rozważani jako kolejna 
grupa. Po zakończeniu szczepień w wyżej wymienionych 
grupach należy uwzględnić pacjentów z innymi chorobami 
przewlekłymi. Dopiero po zaszczepieniu osób w wieku po-

wyżej 60 lat  i chorych przewlekle uzasadnione jest uwzględ-
nienie czynników społecznych warunkujących udzielanie 
pierwszeństwa w szczepieniach. 

•	 Osoby, u których po pierwszej dawce szczepionki dojdzie do 
zachorowania  na COVID-19   mogą otrzymać drugą dawkę 
zgodnie z harmonogramem i ramami czasowymi okreslony-
mi w ChPL szczepionki. Jeśli nie jest to możliwe z powodu 
utrzymujących się objawów choroby, należy rozważyć wzno-
wienie szczepienia co najmniej 6 miesięcy po wystąpieniu 
objawów choroby lub po zaniku obecności  swoistych prze-
ciwciał anty-S. 

•	 Nie ma przeciwwskazań do szczepień po przebyciu CO-
VID-19. Jednak nie jest znana trwałość swoistej odpowiedzi 
immunologicznej po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2. W 
oparciu o stan wiedzy możliwe jest odroczenie szczepienia 
osób, które przebyły COVID-19 do 6 miesięcy. Należy jednak 
podkreślić, że w związku z pojawiającymi się nowymi wynika-
mi badań zalecany odstęp czasu między przechorowaniem a 
szczepieniem prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu.  

•	 Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 
jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą zawartą w szczepionce albo wywiad 
jakiejkolwiek reakcji anafilaktycznej w przeszłości. Dopusz-
czalne warunkowo jest szczepienie takiej osoby przy pełnym 
zabezpieczeniu przeciwwstrząsowym w warunkach szpital-
nych, po uprzednim poinformowaniu o możliwym zagroże-
niu i uzyskaniu pisemnej świadomej zgody na szczepienie.  

•	 Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 
nie są schorzenia przewlekłe, w tym nowotworowe ani stoso-
wana  terapie, w tym immunosupresyjna. Natomiast szczepie-
nie nie jest wskazane w przebiegu chorób przebiegających 
z gorączką oraz w okresie zaostrzenia chorób przewlekłych. 
U osób po przeszczepieniu  narządów lub szpiku kostnego 
nie zaleca się szczepienia przez 6 miesięcy po zabiegu. Opty-
malny czas szczepienia u pacjentów zakwalifikowanych do 
leczenia immunosupresyjnego / biologicznego lub podda-
wanych leczeniu immunosupresyjnemu / biologicznemu 
powinien być zgodny z aktualnymi wytycznymi specjalistycz-
nymi. Ze względu na ryzyko wynaczynienia i krwawienia na-
leży zachować szczególną ostrożność podczas podawania 
szczepionki pacjentom z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia; 
wskazane jest wyrównanie ewentualnych niedoborów przed 
szczepieniem i ucisk w miejscu wstrzyknięcia po iniekcji.  

•	 Według CDC kobiety ciężarne z COVID-19 mogą być bardziej 
narażone na powikłania ciąży, takie jak poród przedwczesny, 
w porównaniu do kobiet ciężarnych bez COVID-19 [68]. Przed 
podjęciem decyzji o szczepieniu kobiety w ciąży muszą zostać 
poinformowane o braku badań dotyczących wpływu szcze-
pienia przeciwko SARS-CoV-2 na rozwój płodu. Po rozważeniu 
ryzyka zakażenia, które może być groźne w ciąży, decydując 
się na zaszczepienie, kobiety ciężarne powinny przedstawić 
pisemną świadomą zgodę na poddanie się szczepieniu.  

•	 Laktacja nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia prze-
ciwko SARS-CoV-2. Ze względu na brak badań w tej grupie, 
decyzja o zaszczepieniu powinna być podjęta indywidualnie 
przez kobietę karmiącą i potwierdzona pisemną świadomą 
zgodą na poddanie się szczepieniu. 

•	 Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 można przeprowadzić 
zachowując odstęp 4 tygodni od szczepionek zawierających 
żywe drobnoustroje. W  pozostałych przypadkach odstęp 
powinien wynosić co najmniej 2 tygodnie w celu zróżnico-
wania ewentualnych odczynów poszczepiennych i uniknię-
cia ryzyka osłabienia swoistej odpowiedzi immunologicznej 
na jedną ze szczepionek. 
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Jaki wpływ ma pandemia na pracę opieki paliatywno- hospi-
cyjnej w tym oddziale klinicznym?

Pandemia bardzo wpłynęła na naszą pracę, ale mam nadzieje, że 
jesteśmy już pod koniec tej covidowej drogi. Najtrudniej było w 
marcu 2020 roku, zaczęło nam ubywać pacjentów. Przyczyn jest 
kilka. Znacznie mniej pacjentów z nowotworami się diagnozowa-
ło, nie trafiali bowiem do lekarzy specjalistów. Teraz kiedy pande-
mia odpuszcza dopiero są diagnozowani i trafiają do nas, ale to 
jest już faza nieuleczalna, z rozsianymi procesami chorobowymi. 
Drugą przyczyną był wielki lęk przed zakażeniem, pacjenci nie tra-
fiali do ośrodków specjalistycznych mimo, że tego potrzebowali. 
Obawa przed zakażeniem covidem zwyciężała.   Kolejny powód  
to obawa pacjentów i rodzin o śmierć  w samotności, bo  odwie-
dzin nie było. 

Do Oddziału  którym Pani doktor kieruje  trafiają  pacjenci 
onkologiczni  z całego województwa.  Jak wygląda obecnie 
sytuacja  potrzeb i możliwości w zakresie opieki paliatywnej  
na tym Oddziale?

 Potrzeby opieki paliatywnej  są olbrzymie. Mam wielkie pragnie-
nie, by pacjentom tu przebywającym dobrze się leżało. Marzyłyby 
mi się co najwyżej dwuosobowe sale, każda z osobną łazienką i 
toaletą. W tym budynku jest to niemożliwe, bo ma już swoje lata,  
Oddział ma prawie trzydzieści lat, sale i korytarz wymagają remon-
tu. Chciałabym by nasze hospicjum nie kojarzyło się ze szpitalem, 
a było dla chorych namiastką domu. Teraz siedzimy w pokoju spo-
tkań z pacjentami, jest on urządzony w sposób domowy, przytul-
ny salonik, nie kojarzący się z cierpieniem i szpitalną salą. Tu spo-
tykają się rodziny z chorymi, którzy mogą dotrzeć tu samodzielnie 
lub na wózku.  Chcemy aby otoczenie było przyjazne dla chorych 
i ich bliskich. Rok temu wpadłam na pomysł, aby nasz korytarz 
przypominał las, aby pacjenci, nawet ci którzy już nie chodzą, a  
tylko wozimy ich po korytarzu, mieli poczucie, że spacerują po le-
sie. Las uspokaja, kolor zielony jest kojący, to był pomysł by zrobić 
tu taką namiastkę spotkania z przyrodą. Pacjenci  mogliby patrząc 
na fototapety i zieleń  odpocząć i zapomnieć, że są na oddziale, z 
którego najczęściej się już nie wraca. Przez ostatni cały rok zbierali-
śmy na ten cel pieniądze. Mamy już projekt, mamy wykonawców, 
jesteśmy na finiszu, może pod koniec wakacji uda nam się ten las 
wyczarować. 

W jaki sposób zbieracie te pieniądze?

Pierwszy z pomysłem wyszedł do nas  pan Piotr Czarnecki, któ-
ry prowadzi od czterech lat akcje „Zajedź raka”. W sierpniu 2020 
roku  jechał rowerem  z Gdańska do Rzeszowa  nieustannie przez 
dobę wraz z innymi kolarzami i nagłaśniał kwestę dla naszej pla-
cówki.  Potem zbieraliśmy jeszcze pieniądze na ten cel w mediach 
społecznościowych i na portalach pomocowych.   Do pomocy 
włączyli się też  piłkarze  Resovii, którzy dali do licytacji swoją ko-
szulkę . Później szkółka sportowa Resovii, która też wśród uczniów 

i rodziców zbierała pieniądze, tę akcję nazwaliśmy „Kopnij raka”. A 
teraz na wiosnę udało nam się wprowadzić do Rzeszowa akcje 
„Pola Nadziei”. Piękna inicjatywa znana już w całej Polsce. Ma swój 
początek w Krakowie w Hospicjum św. Łazarza,  zbierane są wtedy 
pieniądze na potrzeby hospicyjne. Darczyńcy za wrzucone dat-
ki otrzymują od kwestujących żonkila. W tym roku pierwszy raz 
odbyła się w Rzeszowie zorganizowana przez nasz Oddział i Pod-
karpackie Hospicjum Dziecięce.   Zebraliśmy 20 tys. zł z akcji „Pola 
Nadziei”, natomiast 70 tys. zł w związku z akcją „Zajedź raka”.  Przy 
rozpoczęciu remontu okazało się, że  potrzeby są większe niż pier-
wotnie zakładaliśmy.  Dowiedzieliśmy się od fachowców, że trze-
ba poziomować podłogi i wymieniać całą instalację elektryczną. 
A więc robimy to co potrzeba, jeśli nam nie wystarczy pieniędzy 
będziemy dalej zbierać.

A jak wygląda finansowanie tego Oddziału?

 Jesteśmy finansowani z NFZ, u nas się liczy osobodzień, czyli ilość 
hospitalizowanych pacjentów warunkuje wysokość finansowania. 
Za pacjenta jest 370 zł na dzień, to niewiele biorąc pod uwagę jak 
drogie są nowoczesne leki  i pielęgnacja takich chorych.  Właśnie 
z powodu epidemii tych pieniędzy mamy mniej, a ilość zatrudnio-
nego personelu jest taka sama. Mieliśmy pacjentów  zakażonych 
wirusem Sars-Cov-2,  wymagających  opieki paliatywnej. Żaden 
oddział covidowy nie był przystosowany do opieki nad tego typu 
pacjentami. Prosiłam o utworzenie takiego oddziału na Podkar-
paciu, ale nie znalazłam zrozumienia u decydentów. W związku 
z tym dalej opiekowaliśmy się chorymi paliatywnymi z Covid-19. 
Niestety nie mogliśmy być tak finansowani jak Oddziały covidowe.

Opieka paliatywna to trudna dziedzina medycyny, tutaj nie 
ma wyleczenia a jest  pożegnanie człowieka. Na tym oddziale 
są osoby przeszkolone do takiej pracy. 
A czy lekarze w ogóle potrafią rozmawiać z pacjentami o cho-
robie onkologicznej, o odchodzeniu, śmierci i jej nieuchron-
ności? 

Nas lekarzy uczy się na studiach, że mamy pomagać pacjentom i 
osiągać sukcesy. Cała wiedza medyczna służy działaniom prowa-
dzącym do wyzdrowienia pacjenta. 
Nie tylko pacjent musi poradzić sobie ze świadomością choroby 
nieuleczalnej, my lekarze też musimy się w tym odnaleźć. Musimy 
zadać sobie pytanie, co chcemy osiągnąć  i co będzie celem w na-
szym działaniu. Moim celem jest, aby pacjent odszedł w spokoju 
i nie cierpiał, by nie cierpiała także rodzina. Tu bardzo ważna jest 
umiejętność rozmowy i komunikowania jasno sytuacji. Jeżeli my 
nie powiemy pacjentowi szczerze, to będzie szukał w Internecie, 
może znaleźć różne rzeczy, które mogą go zaniepokoić i wprowa-
dzić w błąd. Nasze pokolenie lekarzy uczy się mówić prawdę.   To 
sprawia sporo kłopotów, zwłaszcza, że na oddziałach szpitalnych 
nie ma czasu  rozmawiać z pacjentem i rodzinami, nie ma miejsca 
na spokojną rozmowę, często odbywa się to w pospiechu na ko-
rytarzu.  Nawet jeśli lekarz chce, nie zawsze jest to możliwe. Niedo-
puszczalne jest też coś czego doświadczyłam niedawno, przyje-

Rozmowa z lek.med. Marią Grzegorzewską  kierownikiem Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno - Hospi-
cyjnej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Moim celem jest aby
pacjent odszedł w spokoju i nie cierpiał

Wywiad
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chał tu pacjent z rozsianym nowotworem płuc i 
oczekiwał konsultacji kardiologicznej, bo mu po-
wiedziano, że miał zawał.  Proszę sobie wyobrazić 
jaki przeżył szok, gdy dowiedział, że oczekuje na 
konsultację onkologiczną.  Sądzę, że lekarz  nie 
potrafił z nim  szczerze porozmawiać.  

Stara się Pani  odczarować ten Oddział, aby 
nie był umieralnią, a stał się miejscem godne-
go odchodzenia.  Przytulny jest ten salonik a 
i  stosunki międzyludzkie wydają się być  też  
dobre, co rzuca się w oczy.  Jak duży zespół  
pracuje na tym Oddziale?

W opiece paliatywnej ważny jest  zespół inter-
dyscyplinarny.  W szpitalu najważniejszy jest 
lekarz, który diagnozuje i leczy. W opiece palia-
tywnej  wszyscy są tak samo ważni: psycholog, 
lekarz, pielęgniarki, rehabilitant, osoba duchow-
na.  Wielkim szczęściem jest stała obecność ka-
pelana. Nie jest to ksiądz dochodzący, ale nasz pracownik, będący 
zawsze  gotowym do posługi duchowej, co na tym oddziale jest 
szczególnie ważne.  Nasz ksiądz kapelan  jest bardzo oddany pra-
cy, zna pacjentów, ich rodziny, ich potrzeby, widzimy jak wielki to 
skarb w pracy na takim oddziale. Mamy dwóch świetnych psycho-
logów. Obie panie są po specjalizacji z psychoonkologii, są bardzo 
zaangażowane w to co robią. Mamy panią rehabilitantkę, osobę 
wykwalifikowaną do pracy przy pacjentach paliatywnych, którzy  
wymagają specjalistycznej rehabilitacji. Mamy bardzo pracowite, 
dobrze wyszkolone panie pielęgniarki i opiekuni medyczne, które 
wręcz pedantycznie pilnują czystości na Oddziale.
Jestem bardzo dumna z całego zespołu, świetnie pracuje i jest 

dla mnie ogromnym wsparciem. Do tego wszystkiego dyrektor 
naszej placówki także mnie wspiera i docenia pracę naszego ze-
społu.

Ile łózek jest na Oddziale?

Mamy 30 łóżek, już jest troszeczkę ciasno ale jeśli jest taka potrze-
ba to staramy się wszystkich przyjmować.  Nigdy nie  odrzucamy 
pacjentów potrzebujących z nasilonymi bólami, z nasiloną dusz-
nością.  Dla takiego pacjenta musi się znaleźć miejsce. 

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad

dr Marek Bogacki
1960-2021

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

- ks. J. Twardowski

W dniu  2 kwietnia 2021 odszedł na 
wieczny dyżur masz kolega dr Marek 
Bogacki. Nadszedł czas aby tu  w kilku 
sowach pożegnać Marka.  Jego odej-
ście jest wielkim bólem dla Rodziny i 
dla nas wszystkich. Odszedł za szybko, 
nagle. Nie tak miało być.   
Marek był wspaniałym  człowie-
kiem, wrażliwy mąż, kochający ojciec, 
dobry przyjaciel i życzliwy kolega po 
fachu. Marek był człowiekiem niezwy-
kłym, a jego niezwykłość przejawiała 
się każdego dnia w drobnych gestach. 
Bardzo chętnie pomagał potrzebu-
jącym i udzielał się charytatywnie, 
krzywda innych nigdy nie była mu 
obojętna.
W Krakowie zdobył dwa dyplomy, był 
magistrem farmacji i lekarzem medy-
cyny. To dało mu szczególną pozycję 
w środowisku ochrony zdrowia nasze-
go miasta. Lekarzy zachwycał wiedzą z 
dziedziny farmakologii  natomiast far-
maceutów wiedzą lekarska.
Na Oddziale Wewnętrznym I Szpitala 

Wspomnienie
w Dębicy uzyskał specjalizację z zakre-
su chorób wewnętrznych.  Był autory-
tetem z dziedziny prawa medycznego.  
Przez wiele lat kierował swoje kroki w 
kierunku firmy WUCh. Tam służył swą 
rozległą lekarską wiedzą pracującym 
tam ludziom. 
Był miłośnikiem fotografii, rozmiłowa-
nym w  egzotycznej przyrodzie,  cie-
kawy świata,  fascynowały go dalekie 
podróże.
Doroto i Tadeuszu kierujemy do Was 
słowa współczucia, w imieniu Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego oraz Pod-
karpackiej Izby Lekarskiej, Dyrekcji oraz 
załogi Szpitala ZOZ w Dębicy.
  „Życie jest trochę jak morska podróż. 
Wyjeżdżamy, żegnając się i płacząc 
z powodu oddalenia od osób nam 
drogich, ale oto kiedy przybijamy do 
drugiego brzegu, są inne osoby, któ-
re stoją już w porcie i na nas czekają”.       
Marku, spoczywaj w spokoju .

Dr n.med. L.Ciepiela 
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Lekarskie pasje 

Rozmowa z dr.n.med. Lesławem Ciepielą,  neurologiem i pediatrą z Dębicy

Muzyka była obecna w moim życiu od dawna
Pana pasje muzyczne poznaliśmy z kilku recenzji i felietonów pu-

blikowanych w naszym Biuletynie OIL. Kiedy zaczęła się ta fascynacja 
muzyką?

Muzyka była obecna w moim życiu od dawna, choć muszę przyznać, 
dom mój był pełen fascynacji też innymi sprawami. Pierwsze to podróże mo-
tocyklem „miedzy mamą a tatą” na węgierskiej „Pannoni”. Zwiedzaliśmy góry 
od Bieszczad po Karkonosze. Podczas jednej z podróży usłyszałem i zobaczy-
łem koncert wojskowej orkiestry dętej. Wówczas pojawiło się marzenie, aby 
być takim jak oni. Pierwszy krok to „Ognisko muzyczne” orkiestra dęta, pierw-
szy kornet w dłoniach. Zajęcia odbywały się w „Domu młodzieżowym” obok 
Ogródka jordanowskiego w Dębicy. Byłem wówczas uczniem VII klasy szkoły 
podstawowej, potem powstał problem i wobec faktu, iż byłem uczniem Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dębicy a orkiestra swą siedzibę miała w Techni-
kum Mechanicznym było ciężko. W liceum razem z dr. Markiem Niewiadom-
skim grałem jazz…

My poznaliśmy Pana głównie jako melomana, wielbiciela muzyki 
klasycznej. A kto miał największy wpływ na kształtowanie się Pana 
muzycznego gustu, czy byli to rodzice, czy jakiś dobry pedagog mu-
zyczny, który wydobył z Pana to zainteresowanie?

Moim nauczycielem gry na trąbce był prof. Stanisław Pierzchała, u niego 
uczyłem się podstaw muzyki, zwłaszcza gry na trąbce i  na kornecie.

W Liceum moim wychowawcą był prof. Ludwik Tyrpin, muzyk, skrzypek, 
właśnie jemu zawdzięczam to, że muzyką można fascynować się zarówno gra-
jąc jak i słuchając jej. Prof. Tyrpin był wówczas także dyrektorem nowo powsta-
łej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy. Tam w Sali Koncertowej zdarzyło 
się nie raz słuchać koncertów zarówno pedagogów, uczniów tej szkoły jak i 
gości, niejednokrotnie muzyków już posiadających dorobek artystyczny.

Tam po raz pierwszy napisałem też tekst do muzyki w konkursie na hymn 
mojego Liceum. Był to tekst do muzyki „Te Deum” Carpentiera  „podnieśmy do 
góry ręce, niech słońca blask wciąż świeci wokół nas, niech zdobią nas chwały 
wieńce, niech miłość przezwycięży strach…był rok 1974.

Ale ulica , na której mieszkałem była miejscem szczególnym, tam w są-
siednim bloku mieszkali Rodzice … Krzysztofa Pendereckiego. Mój Tato nie-
raz spacerował po ścieżkach Ogródka Jordanowskiego w towarzystwie Ojca 
Wielkiego Kompozytora, o czym rozmawiali? Pewnie o trudnej rzeczywistości 
wokół nich, ale pewnie i o muzyce. Wtedy też po raz pierwszy usłyszałem o 
muzyce Krzysztofa Pendereckiego.

Potem studia w Akademii Medycznej w Lublinie, filharmonia lubelska, 
koncerty w Sali koncertowej KUL, spośród wielu niezapomniany „Holender 
tułacz” Wagnera i niespełnione marzenie aby pojechać choć raz na „Wagner 
festiwal Bayreuth”. Potem lata specjalizacji w ówczesnym Oddziale Dziecięcym 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie po kierunkiem dr Alicji Dzianott i  
niezapomniane dyskusje o Festiwalu Łańcuckim. Potem Lusławice: Europejskie 
Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego. Na temat wspomnień zdarzeń 
drobnych i wielkich w trakcie Festiwalu można by napisać pewnie już książkę, 
tyle ich było.

Na pewno będzie okazja byśmy poznali te wspomnienia, bowiem 
dołącza Pan do grona publicystów w Biuletynie, o czym pod koniec 
tej rozmowy. Chciałabym  się jeszcze dowiedzieć jaki rodzaj muzyki 
jest Panu najbliższy i czy ma Pan ulubionych kompozytorów?

Podziwiam muzykę baroku (odwołuję do wspomnianej z uroczystości 
otwarcia małej filharmonii w Tarnowie), bardzo lubię muzykę wieku XIX, Mo-
zart, Beethoven i Chopin. Z ogromną estymą słucham muzyki francuskiej i 
włoskiej, w tym oper. Bardzo lubię muzykę hiszpańską, zwłaszcza fragmenty 
najczęściej słuchanego „Grande vals” Franciso Tarregii , dochodzące często z 
telefonów komórkowych!

Osobny rozdział to muzyka rosyjskiej Wielkiej piątki i … „Obrazki z wysta-
wy” w Filharmonii Podkarpackiej. To Piotr Czajkowski, muzyka XX wieku, to 
Rachmaninow, Szostakowicz i .. tak różna - II walc ze suity jazzowej i VII symfo-

nia. Na koniec muzyka współczesna to Szymanowski, Kilar, Górecki i … Sydor.
I jeszcze takie gwiazdy jak Roby Lakatos czy Leszek Możdżer na scenie Fil-

harmonii Podkarpackiej …
Czasami odkrywam utwory mniej znane choćby 1- koncert skrzypcowy 

D-dur Piotra Czajkowskiego na festiwalu Russia con passione w Krakowie.

Wachlarz gustu muzycznego jest więc bardzo szeroki. Co Pana w 
muzyce najbardziej fascynuje? 

Muzyka sama w sobie jest fascynująca ale wspomnę o czym innym. Kilka 
lat temu w „Przeglądzie Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” ukazał się 
artykuł pt. Muzyka a rachunek cyfrowy (Festiwal Emanacje 2016 – Kąśna Dolna 
15 lipca 2016 r., późny wieczór) … cytując można powiedzieć, „jak twierdzi Ary-
stoteles, każdy skutek z konieczności jest też informacją o swojej przyczynie, 
to wszelkie związki przyczynowe można by postrzegać jako reprezentujące 
format wewnętrznych reprezentacji (czy też formalnych symboli) systemu. 
Zależy on od struktury układu, a więc także mechanizmu obliczeniowego, im-
plementującego określony model obliczeń. Tu należy powtórzyć stwierdzenie, 
że najbardziej istotne jest, aby dojść do fascynującej kwestii czym jest i skąd 
pochodzi „pierwotny sygnał nastawczy” dla najwyższych pięter układu nerwo-
wego, a szczególnie kory mózgowej”.

Tym samym nadal aktualne jest pytanie: Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? 
Dokąd idziemy? Całe szczęście, że towarzyszy nam muzyka

Pięknie powiedziane przemyślenie egzystencjalne. Jest Pan me-
lomanem, uczestniczy w wielu koncertach, w pandemii on-line. Jaki 
koncert dał  Panu  najgłębsze muzyczne wrażenie?  

Wysłuchałem cały cykl koncertów Filharmonii Podkarpackiej, słuchałem 
co najmniej kilkanaście koncertów z innych scen koncertowych, ale niech po-
zostanie największym wydarzeniem to, co usłyszałem w trakcie dwóch kon-
certów gdzie prezentowane były utwory poświęcone osobie Jana Pawła II w 
tym autorstwa Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja 
Góreckiego a przede wszystkim fragmenty opery Pawła Sydora …

Kiedyś porównywałem „Credo” Pawła Sydora i „Credo” Krzysztofa Penderec-
kiego „wykonane przed kilku laty w kościele św. Ducha w Dębicy … ale do dziś 
pamiętam fragment grany tego drugiego na xylofonie gdzie dźwięki instru-
mentu były niczym odgłosy wbijanych gwoździ w dłonie i stopy Chrystusa…

Może dzięki tej właśnie wrażliwości wybrał Pan zawód lekarza, 
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Muzyka mistrzów 
wiedeńskich

Muzyczne felietony doktora Ciepieli

Muzyka jest darem który  sprawia, że rzeczywistość staje się bardziej 
kolorowa, radosna, pełna dobrych emocji. Czas pandemii sprawił, że 
opustoszały sale koncertowe, instrumenty pewnie więcej czasu spę-
dzały w futerałach niż w dłoniach muzyków.    Gdy już wydawało się, 
że orkiestry i soliści a także melomani wrócą do sal koncertowych, na-
deszła kolejna fala.   

Cudownym zrządzeniem losu muzyka wróciła do sal koncertowych, jednak 
melomani musieli    zadowolić się cyfrowym przekazem i oglądać a także  słu-
chać muzyki na ekranie komputera, siedząc na sofie w kapciach i    pewnie 
z filiżanką kawy w dłoniach. Wielu patrząc przelotnie na ugryzione jabłko na 
tylnej ścianie - jak mówi    moja wnusia Ewka - ajpadzika dziękowało Alanowi 
Tuningowi temu, który stworzył podstawy techniki cyfrowej i dał nam szanse 
przeżywać razem w sieci tę muzykę w czasach pandemii.   
Prawie w każdy piątek wieczorem prowadzona była    transmisja koncertu z 
Filharmonii Podkarpackiej im Artura Malawskiego, Tym razem a było to 30 
kwietnia 2021 r. czekała na melomanów „Muzyka klasyków wiedeńskich”. W 
programie  koncert obojowy    Wolfganga Amadeusza Mozarta C-Dur KV 314 
1777 a później IV Symfonia B - dur op. 60 Ludwika van Beethoven w wyko-
naniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej    pod dyrekcją dy-
rygenta Łukasza Korta, solowe partie oboju miał wykonać Arkadiusz Krupa.

Dzieje koncertu na obój C-dur KV 314 (1777) są    niezwykle inspirujące, ten 
wspanialszy emanujący świeżością utwór zaginął po premierze. Odnalezio-
ny w początkach XX wieku zachwycił słuchaczy. Historia muzyki wspomina, 
iż Mozart napisał później koncert klarnetowy A-dur KV 622 wzorując się na 
koncercie obojowym, zwłaszcza ostatniej jego części. Do roku 1920 koncert 
klarnetowy A-dur uchodził za utwór oryginalny, właśnie wtedy w Mozarteum 
w Salzburgu odnalazł    się    zaginiony koncert obojowy, skomponowany w 
1777 roku. 
 
Obój jest instrumentem niesamowitym. Stworzony    w XVII wieku, jak podają 
źródła, był profesjonalną wersją instrumentu o nazwie    szałamaja, znanym 
już w średniowieczu. W starożytnym Egipcie podobne dźwięki jak w oboju 
emitowała tzw. „trąbka trzcinowa, w starożytnym Rzymie podobnie generu-
jący dźwięk instrument znany był jako tibia. Obój był szczególnie popularny 
w okresie baroku, był ważnym instrumentem solowym, a także częścią orkie-
stry. Charakteryzuje się niesamowitym melancholijnym, śpiewnym i wszech-
ogarniającym    brzmieniem. Podobnie jak    rożek angielski, fagot i kontrafa-
got jest to instrument dęty drewniany z grupy aerofonów dwustroikowych.
Wystarczyło włączyć kanał    „You Tube” i w znajomej sali pośród muzyków 
pojawi się dyrygent    i … zaczęło się, zabrzmiała muzyka. Dwie pierwsze 
części koncertu obojowego D-dur Mozarta minęły jak moment, trzecia to    
Allegretto – Rondo.mObój w dłoniach Arkadiusza    Krupy brzmiał wspa-
niale, jego dźwięki charakteryzowały się niesamowitym, melancholijnym, 
śpiewnym i wszechogarniającym    brzmieniem. Potem wśród ulic, drzew, 
pól Podkarpacia, pośród gwiazd na nieboskłonie docierał w postaci fali ele-

kromagnetycznej do kilkuset domów. Tam prześliczne rondo zamykające to 
wspaniałe pasmo dźwięków, biegło następującymi po sobie frazami. Odno-
siło się wrażenie, że czas płynie szybko, by w chwilę później mieć wrażenie, 
że prawie zatrzymał się.                  
Opisując drugi z przedstawionych utworów myślę, że najlepiej oddaje jego 
charakter i treść cytat za    Hektorem Berliozem, który stwierdził, że Beetho-
ven „porzucił wzniosły styl i powrócił do wcześniejszego świata dźwięków, 
ukazując swoje apollińskie oblicze”. Taka jest IV Symfonia. Muzyka jej jest 
znacznie mniej dynamiczna i monumentalna niż oba z dzieł poprzedzają-
cych i następujących po niej, co nie wpływa na atrakcyjność utworu, który 
wciąż zachwyca klasycznym pięknem.

Koncerty na obój pisał też wielki Jan Sebastian Bach i inni znani, a ze współ-
czesnych kompozytorów Witold Lutosławski – Epitafium,   Benjamin Britten 
– 6 Metamorphoses. 

Obój to też inny wspaniały świat połączenia obrazu z muzyką. To film „Misja”    
w reżyserii Rolanda Joffé, wg scenariusza Roberta Bolt. To Ameryka Południo-
wa, czasy kolonialne, gdzie Ojciec Gabriel, którego gra Jeremy Irons buduje 
misję dla Indian Guarani, korzystając z pomocy nawróconego łowcy niewol-
ników. Gdy Hiszpania sprzedaje kolonię Portugalii, jezuici bronią swego dzie-
ła przed agresją nowych panów. Do historii muzyki przeszedł temat główny 
filmu zwany „Gabiel’s Oboe” Ennio Morriconetwórcy wspaniałej muzyki fil-
mowej.    Film miał premierę niedługo po wybuchu w Czarnobylu.

…  Ale „misja” to dzień powszedni każdego z nas… Niedawno słuchając 
nieśmiertelnego przeboju Totto Cotunio pt. L’Italiano zmieniłem refren i za-
brzmiał tak:
Lasciatemi    cantare
Con la … stetoscopo    in mano ... ( a może - Con un bisturi… ze skalpelem, 
a może    Con un martello… młotkiem neurologicznym, albo Con la speccio    
sulla fronte – lusterkiem na czole)

Lasciatemi cantare
Una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
Perché ne sono fiero
Sono un resoviano
Un resoviano vero.

będący też powołaniem. Jest Pan neurologiem dziecięcym, to trudna 
dziedzina medycyny. Czy muzykoterapia  jest  pomocna w leczeniu 
pacjentów neurologicznych? Jak reaguje układ nerwowy na dźwięki? 
Jakie dźwięki pobudzają a jakie koją, wyciszają? Jaka jest skuteczność 
leczenia muzyką?

Reakcja na dźwięki w praktyce neurologa dziecięcego to przede wszyst-
kim całościowe zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu … nadwrażli-
wość na hałas. Muzyka to też dźwięk korzystny dla maluszka rozwijającego 
się w łonie mamy. U ponad 90% z nich obserwuje się pozytywną reakcję na 
tradycyjne kolędy oraz „Eine kleine Nachtmusik”Mozarta. Takie oddziaływanie 
ma „Bohemian Rapsody” zespołu Quenn  oraz „YMCA” wykonywane przez Villa-
ge People. Muzykoterapia jest elementem terapii bólu i jej rola jest w tej terapii 
istotna. Do dziś pamiętam wykład prof. Bernańskiego na konferencji w Zam-
ku Kitzee pod Wiedniem, potwierdzający istotną rolę muzykoterapii w terapii 
bólu, ale i uśmiech jaki wywołało stwierdzenie ( za Amerykańską Akademią 

Bólu), iż w zakresie niefarmakologicznych metod leczenia bólu dzieci najlepszy 
jest odruch ssania, kołysanie maluszka i śpiewanie mu kołysanek … a jednak 
muzyka.

Panie doktorze od tego numeru Biuletynu będzie Pan prowadził w 
naszym kwartalniku autorski cykl Muzyczne felietony doktora Ciepieli. 
Proszę krótko  zaanonsować temat pierwszego.

Długo zastanawiałem się nad tematem tego felietonu ale ... pandemia, Lu-
sławice zamknięte, wiele koncertów nie odbyło się, festiwal „Emanacje” pewnie 
odwołany … pozostała Filharmonia podkarpacka on – line . Postanowiłem, iż 
jej i moim ulubionym mistrzom -Mozartowi i Beethovenowi właśnie poświęcę 
pierwszy swój felieton z tego cyklu. Co prawda obój to nie trąbka, ale zawsze 
to dęty instrument muzyczny. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Lekarskie pasje 
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Afryka - RCA
- na końcu
świata, cd.

Doktor Tuleja i jego misje 

Na lotnisku witają nasz nasze misjonarki, Siostry Renata i Eli-
za, przyjechały po nas samochodem. Ze stolicy do Ngaon-
daye jest ok. 650 km, w tamtych warunkach to wyprawa na 
dwa dni. Przede wszystkim dlatego, że nocą się w Afryce nie 
podróżuje, ze względu na duże ryzyko napadu, a po wtóre, 
dobre (czyli posiadające jakąś nawierzchnię) drogi są tylko 
w pobliżu stolicy, w kierunku największych miast. Czym da-
lej, tym gorsze. W stolicy zostajemy trzy dni. Następnego 
dnia przed południem odwiedzamy włoską wolontariuszkę, 
lekarkę, dr Yonne, która jest w RCA od wielu lat, współpracu-
je z Ministrem Zdrowia w zakresie pomocy humanitarnej w 
regionie do którego zmierzamy. Kiedy dowiaduje się jaki jest 
cel naszej wizyty, stanowczo odradza i sugeruje żeby ograni-
czyć się do Bouar, tam zbadać pacjentów i pozostawić przy-
wiezione przez nas leki i okulary. Niezbyt nam odpowiada ta 
koncepcja, ale nie ma czasu na dłuższe dyskusje, jedziemy 
na spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Minister także odra-
dza nam wyjazd w zaplanowany region, ponieważ ostatnio 
znacznie pogorszył się tam stan bezpieczeństwa i jest duże 

ryzyko napadu na nas ze strony rebeliantów. Dr Yonne sta-
nowczo go popiera. Realizacja naszego projektu wydaje się 
już niemal nierealna, ale w chwili kiedy wychodzimy wszy-
scy z gabinetu Ministra Zdrowia spotykamy przedstawiciela 
WHO, który ma swoje biuro obok gabinetu ministra. Okazu-
je się że dr Relis zna go, wiele lat pracowali razem na kilku 
misjach WHO, chwila rozmowy i sytuacja zmienia się rady-
kalnie. Minister powiadomi struktury administracyjne, że je-
dziemy w rejon, który jest celem naszej misji. Kolejnego dnia 
robimy zakupy – zapatrzenie dla misji, w stolicy można ku-
pić taniej i jest większy wybór. Niestety, nie mogę (oficjalnie) 
robić zdjęć w miejscach publicznych, jest zakaz i grożą za to 
kary. Zdjęcia które udostępniam, są robione dyskretnie, tak 
żeby nikt nie widział, już poza stolicą gdzie było dużo policji. 

Czwarty dzień pobytu, jedziemy ze stolicy – z Banagui do 
Bouar, ponad 400 km, ale w większości jest dość dobra na-
wierzchnia i nawet nie za duży ruch. Wprawdzie po drodze, 
w połowie drogi zatrzymują nas wraz z wszystkimi innymi 

pojazdami i nakazują zjechać z drogi, bo 
przez dwie godziny będzie się odbywać 
próba parady przez zbliżającym się świę-
tem państwowym. Czekamy, ale po kilku 
minutach uruchamiam nawigację of-line 
na telefonie i ku ogromnemu zaskocze-
niu naszych Sióstr proponuję żebyśmy 
pojechali między zabudowania, po chwili 
jedziemy zarośniętą i niewidoczną drogą, 
która wyprowadza nas z wioski i po dwóch 
kilometrach łączy się z naszą trasą. Dojeż-
dżamy bezpiecznie do Bouar jeszcze przed 
zachodem słońca (dobrze mieć nawigację 
pod ręką) zdążyliśmy! Na misji mamy dwa 
noclegi. Następnego dnia odwiedzamy 
prowadzoną przez włoskiego lekarza - 
wolontariusza przychodnię, potem spo-
tykamy się z kontyngentem wojsk ONZ, 
oni też nam odradzają jazdę na północ, 

Ngaoundaye to miejscowość leżąca 
w północno - zachodniej części RCA, 
5 km od granicy z Czadem i 20 km od 
granicy z Kamerunem. Ze względu na 
gęste zalesienie i górzysty charakter 
okolicy jest miejscem schronienia dla 
rebeliantów. Rejon, w którym znajdu-
je się Ngaudaye uważany jest za wy-
jątkowo niebezpieczny. Duży wpływ 
na poziom bezpieczeństwa przy gra-
nicach i w głębi kraju ma niewydol-
ność władz państwowych i lokalnych. 
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region jest uznawany za niebezpieczny. Po po-
łudniu dr Rehlis prowadzi szkolenie na temat 
malarii. Następnego dnia rano wyruszamy na 
ostatni etap, 217 km z Bouar do Nguaondaye, 
niby blisko, ale droga trudna, bez nawierzchni, 
przeorana głębokimi koleinami. Po drodze, w 
Bocaranga przerwa na obiad na polskiej misji, 
spotkanie z biskupem Mirosławem Gucwą, ro-
bię kilka zdjęć i jedziemy dalej, do celu już nie-
daleko, ale otrzymujemy informację, że w kie-
runku Ngaoundaye przemieszcza się oddział 
jednej z formacji rebeliantów. Podejmujemy 
decyzję że jednak jedziemy. Do misji dociera-
my po południu. Następnego dnia zaczynamy 
naszą działalność, trzeba rozpakować sprzęt, 
sprawdzić czy akumulatory są naładowane i 
przygotować się do pracy. Misjonarki zalecają 
nam aby ukryć paszporty i wartościowe rze-
czy. Rano okazuję się, że ok. 200 m od misji pa-
trol rebeliantów postawił posterunek na drodze, kontrolują 
wszystkie pojazdy wjeżdżające do wioski, do misji nie pod-
chodzą, dobrze, że przyjechaliśmy wczoraj. Po śniadaniu od-
wiedzamy lokalny szpital, wręczamy prezent – mikroskop do 
celów diagnostycznych. Po powrocie ze szpitala odwiedza-
my szkołę prowadzoną przez nasze misjonarki i zaczynamy 
pracę. Szkoła sąsiaduje z misją, więc gabinet organizujemy 
na terenie misji, tak będzie bezpieczniej. Przy pomocy Sióstr 
Barbary i Elizy oraz Jacka organizuję badanie screeningowe 
dzieci ze szkoły, Norbert organizuje na misji laboratorium 
do diagnostyki onchocerkozy. W szkole jest nieco ponad 
500 dzieci, wszystkie, które mają obniżoną ostrość wzroku 
są kwalifikowane do pełnego badania. Na zewnątrz, w bu-
dynku należącym do misji ale będącym poza ogrodzeniem, 
organizujemy gabinet okulistyczny, tam trafiają wyselekcjo-
nowane ze wstępnego badania dzieci oraz pacjenci z oko-
licznych wiosek. Ze względu na dużą ich liczbę i krótki czas 
naszego pobytu, zaleciłem, żeby zakwalifikowano do bada-
nia okulistycznego przede wszystkim osoby niewidzące i źle 
widzące. W sumie udało się przebadać ponad 400 dorosłych 
osób z okolicznych wiosek. Patrol rebeliantów od pierwsze-
go dnia z zainteresowaniem przygląda się dużej grupie lu-
dzi w pobliżu misji, podchodzą, pytają mieszkańców co jest 
przyczyną tego zgromadzenia, ale do budynku nie wcho-
dzą i tak jest codziennie. Sytuacja jest wyjątkowo niezrozu-
miała, bo na drugim końcu tej wioski (ok. 2.5 km od nas) jest 
garnizon wojsk ONZ, oni mają posterunek przy drodze na 
wjeździe z tamtej strony, wiedzą o rebeliantach, ale nie zbli-
żają się do naszej części, cenią sobie spokój. Od jednego z 
misjonarzy z pobliskiej misji dowiadujemy się, że niedawno, 
kilka miesięcy temu, była wymiana kontyngentu. Wcześniej 
byli Kameruńczycy, czyli sąsiedzi, znali dokładnie problem, 
na początku dość stanowczo potraktowali rebeliantów i 
było bezpiecznie. Ale teraz zmienili ich Indonezyjczycy, chcą 
bezpiecznie przeczekać, siedzą w bazie, transportery opan-
cerzone stoją. Nie widzą, nie słyszą, nie ma problemu. 

Raz w tygodniu odbywa się na terenie szpitala dokarmianie 
małych dzieci, takich od noworodków do trzeciego roku ży-
cia. Jadę z Siostrą Elizą zobaczyć jak to się odbywa. W samo-
chodzie wieziemy duży – 20 litrowy termos z mlekiem i mle-

ko w proszku. Na miejscu czeka już kolejka mam z dziećmi. 
Każde dziecko ma dokumentację, jest ważone, wynik jest za-
pisywany w dokumentacji. Na miejscu każde zarejestrowa-
ne dziecko dostaje do wypicia kubek mleka, a mama puszkę 
mleka do żywienia dziecka i tak co tydzień. Dzieci karmione 
piersią są ważone, a mleko dostaje matka. 
Codziennie przyjmuję pacjentów w naszym prowizorycz-
nym gabinecie. Przed budynkiem kolejka do rejestracji, zapi-
sani pacjenci czekają w pobliżu na wizytę. Druga kolejka do 
gabinetu. W jego pierwszej części Jacek bada ostrość wzro-
ku, wynik zapisywany jest na kartce i wręczany pacjentowi. 
W drugiej części jestem z Siostrą Barbarą, sprawdzam wynik 
z kartki, badam ręczną lampą szczelinową przedni odcinek 
oka, mierzę ciśnienie w oczach, oglądam dno i mierzę wadę 
refrakcji, jeżeli potrzeba, wydaję leki lub okulary, w tym czasie 
Siostra prowadzi dokumentację, wpisuje wyniki, zalecenia, 
wszystko idzie dość sprawnie. Zaczynamy pracę o 9 rano, 
14 – 15 mamy przerwę na obiad, potem praca do 18 – 19, 
później robi się ciemno. W tym czasie kiedy przyjmuję pa-
cjentów okulistycznych dr Rehlis odwiedza okoliczne wioski 
i bada pacjentów podejrzanych o onchocerkozę, pobiera 
materiał do badania w mikroskopie. Z naszych wstępnych 
analiz wynika, że główną przyczyną ślepoty w tym regionie 
nie jest onchocerkoza, a przede wszystkim zaćma, jest dużo 
zmian bliznowatych w rogówkach, w następstwie infekcji 
oraz urazów.  

Po tygodniu pracy zaczynamy powrót, ale jedziemy z Nga-
oundaye do Ndim, misji gdzie proboszczem jest Brat Robert 
Wieczorek - Kapucyn, jest w Afryce na misjach od 1994 r. 
to jego porwano i przez kilka tygodni więziono. Na misji 
zapowiedziano że będzie okulista, więc przybyło tam ok. 
100 pacjentów których przebadaliśmy i potrzebujących za-
opatrzyliśmy w okulary. W międzyczasie odwiedziliśmy też 
lokalną szkołę. Przed wieczorem pojechaliśmy z Ndim do 
Bocaranga gdzie zostaliśmy na noc. Na misji w Bocaranga 
jest portret Papieża Jana Pawłą II z dziurą po strzale w czasie 
napadu na misję przez bojówkę rebeliantów w 2013 roku. 
Następnego dnia powrót do Bouar i po kolejnym noclegu 
do stolicy, na lotnisko. Powrót, tak samo, przez Nairobi, Doha 
do Warszawy. Za nami dużo pracy i moc wrażeń. 
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Ogród lekarstwem na stres
Każdy ogrodnik wie, że najlepiej wypoczywa się w ogrodzie 

pełnym zieleni, kwiatów i różnych rabatek. Ogród to miejsce, w 
którym nie ma monotonii. Jego oblicze zmienia się wraz z porami 
roku, naszymi upodobaniami i modą. 

Prawdziwą rozkoszą jest codzienny obchód ogrodu i jego 
lustracja, wykonywanie mniejszych lub większych korekt. W taki 
spacer po ogrodowych zakamarkach warto zabrać ze sobą dobry 
sekator, bo przecież zawsze znajdzie się coś, co trzeba przyciąć, 
skrócić, usunąć nadłamaną gałązkę lub przekwitły kwiat. O ogród 
trzeba dbać, starannie pielęgnować, być otwartym na zmiany, a 
jeżeli trzeba wprowadzać poprawki. 

Nasadzenia ogrodowe, dobór gatunków i odmian są często 
wynikiem naszej miłości do tych roślin — ze wszystkich sił pra-
gniemy widzieć je w ogrodowych wnętrzach. Dobór roślin do 
ogrodowych nasadzeń to także sprawa naszego dobrego sa-
mopoczucia w otoczeniu tychże roślin. Ogród, nawet niewielki, 
pokazuje nam barwne kompozycje, miejsca widokowe i intymne 
zakamarki, osłonięte szpalerami lub grupami roślin, gdzie można 
swobodnie korzystać ze słońca lub oddać się ciekawej lekturze.  
Ponadto lub przede wszystkim ogród daje możliwość aktywno-
ści fizycznej. Każda fizyczna aktywność przyspiesza obieg krwi, 
wzmacnia serce, reguluje ciśnienie i poprawia nastrój. Ogród 
rozwija poznawczo i intelektualnie — czasami musimy doczytać 
i sprawdzić. Zatem kiedy nam ciężko, coś nas przytłacza, wybierz-
my się do pracy na ogrodowych grządkach. A kiedy uda nam się 
osiągnąć sukces — rabaty będą wypielęgnowane, na stole będą 
potrawy przygotowane z ogrodowych zbiorów, a my poczujemy 

Pamiętajmy o ogrodach….

się silniejsi, zdrowsi i młodsi. Będziemy dziękować za aktywne ży-
cie, wewnętrzną radość i zwiększone poczucie własnej wartości. 
Bo w końcu ,,Najgłębszym pragnieniem natury ludzkiej jest, aby 
być docenionym” (Williams James).  

Dobrze urządzony ogród  pozwala smakować się przez cały 
rok, dlatego warto trzymać się określonych zasad:
•	 wprowadzać barwy i akcenty,
•	 nie przesadzać z ogrodową galanterią,
•	 zachować proporcję między roślinami iglastymi i liściastymi, 
•	 poznać i nasadzać rośliny zimozielone,
•	 szanować drzewa owocowe — szczególnie te stare, wysokie i 

rozłożyste, przywołujące pamięć o naszych bliskich,
•	 Pamiętać, że piękno tkwi w prostocie!

Kierując się zasadami, rozmieszczajmy tak rośliny w ogrodowej 
przestrzeni, by wykorzystując ścieżki sekcjo i ambulatio chciało się 
nam spacerować po ogrodowych wnętrzach i podziwiać piękno 
roślin. Drobniejsze rośliny grupujemy (floksy, lilie), które będą cie-
szyć nas nie tylko kolorystycznie, ale i zapachem. Te, które lubią 
więcej cienia (funkie, hortensje, różaneczniki), posadźmy tak, by 
czuły się tam dobrze. Pamiętajmy, że każdy detal w ogrodowej 
przestrzeni jest ważny — sposób prowadzenia, wykończenia ście-
żek, grupowanie roślin, dobór form i kolorów, oświetlenie, mała 
architektura ogrodu. Starajmy się ogrodu nie zagracać. Tylko har-
monijnie urządzony ogród zapewni nam dobry odpoczynek i bę-
dzie naszym schronieniem od stresu, chandry, a może i wypalenia 
zawodowego. 

A. Rydzik 


