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11 września 2021 skonsolidowane środowisko medyczne repre-
zentowane przez wszystkie profesje związane z ochroną zdrowia 
wyszło na wielki uliczny protest w stolicy kraju. Do Warszawy przy-
jechało blisko 30 tys. osób z całego kraju. Lekarzy reprezentowała 
licznie grupa najmłodszych wchodzących do zawodu lekarzy re-
zydentów. To oni wydają się być najbardziej zdeterminowani. Szli 
ramię w ramię z ratownikami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami 
domagając się szacunku dla swej pracy. W pandemii dopiero oka-
zało się jak bardzo niedoszacowana jest praca służb medycznych. 
Protest medyków na pierwszych stronach naszego Biuletynu. Pre-
zentujemy też sporo zdjęć z tego wydarzenia. W piśmie także o 
zapowiedziach utworzenia nowego szpitala uniwersyteckiego w 
Rzeszowie. Poznamy ciekawy projekt medyczno–fotograficzny 
mający na celu dostrzeżenie problemu osób z chorobami jelit. 
Nie zabraknie  wspomnienia lata i górskiego Rajdu Służby Zdrowia 
Bieszczady 2021  W tym numerze także ciekawy reportaż z misji 
lekarskiej w Kamerunie. Poza tym wszystkie stałe pozycje. Zapra-
szamy do lektury.
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….Ale to już było…
Okiem prezesa OIL

Mam nadzieję, że większość Koleżanek i 
Kolegów bezpiecznie i przyjemnie spę-
dziła letnie wakacje. Jak zwykle urlop 
mija niestety bardzo szybko. I od razu w 
wir pracy.

11 września w Warszawie odbył się protest 
pracowników ochrony zdrowia. O naszych 
postulatach nie będę pisał. Wykrzykują je 
transparenty niesione przez uczestników. 
Pani redaktor Ewa Szeliga obiecała umieścić 
w biuletynie fotoreportaż z marszu. 

Jak sobie przypominam był to pierwszy pro-
test, w którym udział wzięli przedstawiciele 
wszystkich grup zawodowych związanych 
z diagnostyką, leczeniem i opieką nad pa-
cjentami. Według szacunków policji w po-
chodzie z Placu Krasińskich do Kancelarii 
Premiera było ok. 10 tys. osób. Inne szacunki, 
zdecydowanie bliższe rzeczywistości  to ok. 
25-30 tys. Swoje zaniepokojenie wyraziliśmy 
bardzo głośno przed Ministerstwem Zdro-
wia, Pałacem Prezydenckim, Sejmem oraz 
Kancelarią Premiera Rady Ministrów. Rozmowy Komitetu Prote-
stacyjnego z Ministrem Zdrowia (z ramienia Naczelnej Izby Le-
karskiej w komitecie protestacyjnym pracuje dr Artur Drobniak 
– wiceprezes NRL), które odbyły się przed protestem nie tylko 

niczego nie zmieniły, ale jak się okazało stały się po raz kolejny 
pretekstem do wygłaszania przez min. Niedzielskiego opinii nie 
mających pokrycia w rzeczywistości. Można je streścić mniej 
więcej tak: …. rząd nie ma pieniędzy i wam nie da, a poza tym 
wasze oczekiwania są zbyt wygórowane. Kropka. Oczywiście 
jak zwykle rząd, minister itd… dąży do kompromisu (czytaj: nie 
możemy nic zrobić, może kiedyś) a złe pielęgniarki, ratownicy, 
lekarze i wszyscy pozostali nie chcą się na to zgodzić. Narracja 
powtarza się co jakiś czas jak refren piosenki, której tytuł umie-
ściłem na początku. Warto w tym miejscu wspomnieć, że do dzi-
siaj(12.09) Prezes A. Matyja nie otrzymał od właściwych władz 
odpowiedzi na pytanie ile kosztowały/będą kosztować pod-
wyżki dla polityków.

Choć wiele osób było sceptycznie nastawionych do kolejnego 
protestu obawiając się np. niskiej frekwencji i oczywiście prze-
widując jaka może być nasza skuteczność uważam, że protest 
był jednak sukcesem. Po pierwsze wszyscy byli zaskoczeni fre-
kwencją (a potrzeba troszeczkę determinacji aby z Krakowa, 
Rzeszowa czy Szczecina wyjechać o 5 rano, wziąć udział w 5-cio 
godzinnym marszu w palącym słońcu i nocą wrócić do domu. A 
pewnie wielu w niedzielę musiało służyć pacjentom). Po drugie 
choć zawsze były, nadal są i pewnie będą dyskusje o propor-
cjach zarobków między poszczególnymi grupami w ochronie 
zdrowia w sobotę wszyscy byli razem. Dla mnie oznacza to, że 
wszyscy martwią się o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeń-
stwa, dostrzegają nie po raz pierwszy mankamenty systemu i co 
więcej – chcą i potrafią działać razem. Po trzecie: widziałem wie-
lu młodych lekarzy. Jeden z nich – kolega z Rzeszowa – odebrał 
Prawo Wykonywania Zawodu kilka dni temu. Po czwarte – dla 
mnie jedno z większych zaskoczeń – na trasie protestu wiele 
osób manifestowało solidarność z protestującymi. Spotkałem 
nauczycielki, sędziów, emerytów.
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Protest

Marsz gniewu
11 września, po około dwumiesięcznych przygotowaniach od-
była się w Warszawie największa w naszej historii manifestacja 
pracowników ochrony zdrowia. Betonowa postawa ministra 
zdrowia, a szczególnie jej szczytowa emanacja czyli noweli-
zacja ustawy o kształtowaniu minimalnych wynagrodzeń wg 
Niedzielskiego, zjednoczyły środowiska wszystkich zawodów 
medycznych. Na początku lipca samorządy i związki zawodo-
we zawodów medycznych powołały komitet protestacyjno-
-strajkowy, którego zadaniem było zorganizowanie masowej 
manifestacji pracowników ochrony zdrowia oraz zaplanowa-
nie dalszych działań, mających na celu osiągnięcie założo-
nych celów. Jako najważniejsze uznano następujące proble-
my: zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony 
zdrowia do wysokości 8% PKB w ciągu najbliższych kilku lat, 
zwiększenie wynagrodzeń do poziomu tej samej krotności 
średniej krajowej jak w UE, zwiększenie zatrudnienia w ochro-
nie zdrowia do średniego poziomu w UE, zniesienie limitów 
świadczeń zdrowotnych i podniesienie ich jakości oraz wpro-
wadzenie zasady „no fault”.

W przeddzień protestu miały odbyć się rozmowy z udziałem 
premiera Morawieckiego, ale na spotkaniu pojawiła się tylko 
„mocna grupa” z Ministerstwa Zdrowia. W takich warunkach 

Po proteście, jak zwykle po pewnych perturbacjach, w sąsiedz-
twie Kancelarii Premiera zostało utworzone Białe Miasteczko 
2.0. Poza oczywistym celem jakim będzie codzienne przypo-
minanie rządzącym o problemach w ochronie zdrowia „mia-
steczko” będzie spełniać funkcję informacyjno-edukacyjną dla 
społeczeństwa. Potencjalni i obecni pacjenci otrzymują nieste-
ty ograniczoną ilość informacji dotyczących systemu. Myślę, że 
większość z nas musiała wielokrotnie w rozmowach prywat-
nych tłumaczyć kolegom, znajomym rzeczy dla nas oczywiste 
np. co to jest dyżur lekarski, dlaczego lekarze muszą wymagać 
skierowań, dlaczego nie mogą czasem wypisać refundowane-
go leku itd., itp. 

Jestem przekonany, że nawet ci z nas, którzy są urodzonymi 
optymistami zadają sobie w ostatnich tygodniach ważne pyta-
nia: jak długo jeszcze będziemy tak źle traktowani przez Rząd? 
Co musi się wydarzyć aby osoby decyzyjne potraktowały pra-
cowników ochrony zdrowia poważnie? Czy nadejdzie dzień, w 
którym dowiemy się – bez protestów, strajków czy innych form 
nacisku, że nasza praca została doceniona wynalazkiem Feni-
cjan? Czy jest sens brać udział w protestach takich jak wczo-
raj? Nikt nie zna oczywiście odpowiedzi na te pytania. Wydaje 
się natomiast, że nastał dobry moment aby wykorzystać jed-
ność wszystkich pracowników ochrony zdrowia. To również od 
nas wszystkich będzie zależeć czy trzeba będzie z rezygnacją 
stwierdzić po raz kolejny, że to wszystko już było. A może tym 
razem będzie inaczej….? 

Sytuacja jest obecnie bardzo dynamiczna. Na 14 września pla-
nowane jest spotkanie z min. Niedzielskim. Komitet Protestacyj-
ny warunkuje je obecnością Premiera M. Morawieckiego. Komi-
tet wystosował również list do Prezydenta Andrzeja Dudy. 
Powoli kończy się obecna kadencja Samorządu. Praca na rzecz 
naszego środowiska jest trudna, niektóre decyzje mogą budzić 
kontrowersje. Po chłodnej analizie dochodzę jednak do wnio-
sku, że było warto. Ze względu na okres wyborczy chciałbym 
bardzo zachęcić wszystkie Koleżanki i Kolegów do większej ak-

tywności w izbach lekarskich. Nasza pozycja i siła zależy w dużej 
mierze od nas samych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
dr n. med.Wojciech Domka prezes ORL w Rzeszowie
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komitet, na znak protestu przeciw złamaniu wcześniejszych 
ustaleń, opuścił salę obrad. Dzisiaj już wiemy, że była to perfid-
na, ale jednocześnie rozpaczliwa próba rozmontowania mani-
festacji- według starych, sprawdzonych metod.

W takich okolicznościach do protestu musiało dojść. I doszło!
Do Warszawy przyjechało ok. 30 000 pracowników ochrony 
zdrowia z całego kraju. Liczne flagi i transparenty, reprezen-
tujące ośrodki medyczne z całej Polski, były najlepszą ilustra-
cją tego, że niedola w zdrowiu nie jest sprawą lokalną, ale jak 
najbardziej systemową. Na manifestacji były reprezentowane 
wszystkie zawody : lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy, 
fizjoterapeuci, technicy elektroradiologii, diagności laborato-
ryjni i inni. Marsz protestacyjny przeszedł szlakiem od placu 
Krasińskich, poprzez Miodową, ze szczególnym uwzględnie-

niem MZ, poźniej Krakowskie Przedmieście z Pałacem Prezy-
denckim- tutaj minuta ciszy!, a następnie Nowym Światem i 
Wiejską z przystankiem pod Sejmem, by zakończyć się w Ale-
jach Ujazdowskich niedaleko kancelarii premiera. Dostęp do 
miejsca przed kancelarią zablokowała policja mimo, że mani-

festacja była legalna i trasa została zaakceptowana przez wła-
dze. Podobno znaleziono w pobliżu materiały pirotechniczne i 
opony, co miało stanowić zagrożenie terrorystyczne. Dla mnie 
była to stara ubecka sztuczka, poniżej godności polskiej po-
licji. W okolicach kancelarii ustawiono samochód z platformą 
nagłośnieniową, na której występowali liderzy związkowi i sa-
morządowi. Rząd  a szczególnie min. Niedzielski dostali niezłe 
lanie, ale nikt z nich nie miał odwagi wyjść do protestujących. 
Mówili też zwykli pracownicy. Padło wiele gorzkich słów i bole-
snych prawd o polskiej ochronie zdrowia. Szczególnie bolesne 
były te, wygłaszane przez „siwe głowy”. Ludzie mówili o skraj-
nym zmęczeniu, narzucaniu coraz to nowych obowiązków, o 
tym, że boją się już chodzić do pracy, że mają dość.

Niestety, słów tych wysłuchały jedynie mury kancelarii premie-
ra oraz dość licznie zgromadzeni przechodnie…
Dlatego ciąg dalszy nastąpi! 

Zdzisław Szramik
wiceprzewodniczący  ZK OZZL

Protest

fot. W. Domka i Z. Szramik
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Porozumienie Zielonogórskie

– Dokument trafi teraz do ekspertów Komisji Europejskiej, 
zależy nam na tym, aby nasze postulaty znalazły się także 
w materiałach programowych rządu – mówi Jacek Krajew-
ski, prezes Federacji PZ. – Pandemia COVID-19 pokazała, że 
podstawowa opieka zdrowotna odgrywa kluczową rolę w 
systemie ochrony zdrowia. Teraz doświadczenia pandemii 
należy przełożyć na szansę uporządkowania roli POZ i do-
inwestowania jej infrastruktury. W nowej perspektywie wy-
korzystania środków pochodzących z funduszy unijnych 
w latach 2021-2027 powinna stać się jednym z głównych 
beneficjentów. 

Eksperci PZ w dokumencie dla Komisji Europejskiej wskaza-
li kilka obszarów wymagających pilnej zmiany systemowej 
m.in. preferowanie przez instytucje państwowe medycyny 
naprawczej zamiast wzmacniania roli lekarzy i placówek 
POZ. Niewystarczającą i stale zmniejszającą się liczbę leka-
rzy, pielęgniarek i położnych w POZ, będącą konsekwencją 
starzenia się oraz brak ułatwień i zachęt do uzyskania spe-
cjalizacji z medycyny rodzinnej przez lekarzy posiadających 
inne specjalizacje. PZ zwraca także uwagę na niewystarcza-
jące działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej w stosunku do potrzeb i oczekiwań oraz utrudnio-
ny dostęp do świadczeń POZ w rejonach wiejskich. Środki 
finansowe przekazane POZ w ramach funduszy unijnych 
powinny wpłynąć także na poprawę skuteczności działań 
podejmowanych przez POZ w tym profilaktykę. 

– Zależy nam na poprawie realizacji populacyjnych progra-
mów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy 
i piersi u kobiet oraz raka jelita grubego, edukację w zakre-
sie profilaktyki onkologicznej oraz rekrutację na badania 
cytologiczne, mammografię i kolonoskopię na poziomie 
POZ mówi Jacek Krajewski. – Chcemy także skupić się na 
poprawie wykrywalności czynników ryzyka chorób serco-
wo-naczyniowych oraz wczesnego wykrywania i leczenia 
dyslipidemii, otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. 
Konieczne jest także stworzenie kompleksowej opieki me-
dycznej nad osobami starszymi i chorymi przewlekle, w 
miejscu zamieszkania, połączonej z opieką pielęgnacyjną 
i socjalną, wykorzystującą nowoczesne narzędzia teleme-
tryczne. 

Piątka dla POZ
- kluczowe postulaty zmian w systemie ochrony zdrowia

Kluczowe postulaty zmian systemowych podstawo-
wej opieki zdrowotnej trafią także m.in. do Ministerstwa 
Zdrowia i NFZ, a na poziomie województw do marszałków, 
wojewodów oraz dyrektorów wydziałów zdrowia. Będą do-
stępne także na stronie PZ www.federacja-pz.pl

Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego przekazali także 
uwagi do dokumentu strategicznego Ministerstwa Zdro-
wia „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju syste-
mu ochrony zdrowia na lata 2021- 2027 z perspektywą do 
2030 r”, który skupia się głównie na innych poziomach sys-
temu ochrony zdrowia, pomijając rolę, jaką odgrywa w nim 
POZ. Uwagi nawiązują do dokumentów, jakie przekazane 
zostały do Komisji Europejskiej. 

Piątka dla POZ

1. Wzmocnienie roli lekarza POZ jako koordynatora i prze-
wodnika w systemie opieki zdrowotnej. 

2. Dostosowanie infrastruktury i zasobów kadrowych 
POZ do realizowanych zadań.

3. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz efektyw-
ności i dostępności systemu opieki zdrowotnej. 

4. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kon-
tekście dostosowania zasobów do zmieniających się 
potrzeb społecznych i epidemiologicznych. 

5. Opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających 
kształtowanie postaw prozdrowotnych zwiększających 
dostępność do programów zdrowotnych (profilaktycz-
nych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowal-
ności i umieralności, w szczególności z powodu chorób 
cywilizacyjnych. 

Porozumienie Zielonogórskie włączyło się w przygotowanie założeń do nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zespół ekspertów PZ przygotował materiał 
programowy, który zawiera kluczowe postulaty zmian systemowych podstawowej opieki 
zdrowotnej.
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Porozumienie Zielonogórskie

STANOWISKO
Zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie

w sprawie zaplanowanego na 11 września br.
protestu pracowników ochrony zdrowia

 

Środowisko pracodawców ochrony zdrowia zrzeszonych w Federacji Porozumienie Zielonogórskie od wielu lat dostrze-
ga problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce i wskazuje je kolejnym ekipom rządzącym.
Podzielamy opinię dotyczącą zbyt niskich nakładów na szeroko pojętą ochronę zdrowia. Dostrzegamy rosnące z roku na 
rok kłopoty kadrowe, które zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów.

Uważamy także, iż brak dialogu z resortowymi decydentami znacząco utrudnia wspólne poszukiwanie rozwiązań poja-
wiających się problemów i może zrujnować również te, które już zostały wypracowane. 
Dlatego wspieramy protest pracowników ochrony zdrowia, w którym z pewnością będą uczestniczyć także należący do 
Federacji lekarze, pielęgniarki i położne.

(Wrocław, 12.09.2021) Niebezpieczna „moda” 
na zaświadczenia lekarskie trwa. To bezpraw-
ne - podkreślają eksperci Porozumienia Zielo-
nogórskiego.

Do lekarzy rodzinnych coraz częściej zgłaszają się rodzice 
prosząc o wystawienie różnego rodzaju zaświadczeń dla 
żłobków, przedszkoli lub szkół. Teraz przychodnie przeży-
wają prawdziwe oblężenie - po wakacjach, na początku 
roku szkolnego, wiele placówek edukacyjnych żąda takich 
dokumentów w coraz mniej zrozumiałych sytuacjach. 

Problem z zaświadczeniami jest od dawna i od dawna eks-
perci Porozumienia Zielonogórskiego zwracają uwagę, że 
nie ma podstaw prawnych do takich żądań ze strony pla-
cówek. W dobie pandemii takich spraw jest jeszcze więcej. 
Przedszkola, żłobki i inne placówki opiekuńczo-edukacyjne 
wręcz prześcigają się w żądaniu coraz to nowych zaświad-
czeń. A te bywają wręcz kuriozalne.

Rodzice proszą np. o zaświadczenie, że np. ich kilkuletnie 
dziecko nie może jeść mleka albo owoców, bo ich nie 
lubi. Lekarze spotykają się z prośbami o zaświadczenie, że 
dziecko w internacie może spać pod własną kołdrą lub że 
może nie jeść kolacji. Uczelnie domagają się poświadcze-
nia, że student może u nich studiować. W niektórych rejo-
nach szkoły żądają zaświadczeń, że uczeń może chodzić 
na basen. A jednocześnie rodzice proszą o dokument, że 
dziecko na basen chodzić nie powinno. Od lekarzy żąda się 
zaświadczeń dla żłobków, przedszkoli, szkół – np. że dzieci 
nie mają alergii, lub wręcz przeciwnie - że mają, są uczulo-
ne, nie tolerują jakiś pokarmów… Tymczasem wszystkie te 

kwestie powinny opierać się na oświadczeniach rodziców, 
którzy najlepiej znają stan zdrowia dzieci i ich potrzeby. 
W ostatnich tygodniach doszły prośby o kolejne zaświad-
czenia - o tym, że dziecko nie jest zakażone koronawirusem, 
albo odwrotnie - że dziecko z katarem czy kaszlem, np. aler-
gicznym, może chodzić do przedszkola czy żłobka.

- To już zupełny absurd. Jeśli miałoby to chronić przed przy-
jęciem dziecka z Covid-19, to zupełnie mija się z celem. Za-
każenie koronawirusem może potwierdzić lub wykluczyć 
jedynie test - wyjaśnia Joanna Szeląg, ekspert Porozumienia 
Zielonogórskiego. I podkreśla - lekarze nie powinni wysta-
wiać zaświadczeń np. o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych np. do uczęszczania do żłobka czy przedszkola. 

- Nie ma do tego podstaw prawnych. Zgodnie z przepi-
sami ustawy o opiece nad dziećmi, do przyjęcia do danej 
placówki wystarczy oświadczenie rodziców, że dziecko jest 
zdrowe - dodaje ekspert PZ. 

Skąd boom na lekarskie zaświadczenia? Placówki opiekuń-
cze i edukacyjne takimi dokumentami chcą się zabezpie-
czyć. Boją się rozprzestrzeniania chorób, jednak dokumenty 
wystawiane przez lekarzy w żaden sposób przed tym nie 
uchronią. Dodatkowo, zamiast chronić zdrowe dzieci, nara-
żają je na kontakt z chorymi w przychodniach.

Lekarzy dziwi społeczna niefrasobliwość. - Wysyłanie w 
czasie pandemii rodziców i zdrowych dzieci do przychod-
ni, do lekarzy po zaświadczenia - to nieodpowiedzial-
ność, brak rozwagi i lekceważenie panujących teraz zasad 
- dodaje Joanna Szeląg.

Bezprawne  praktyki
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W cieniu protestu

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Rozwój wypadków ostatnich kilku miesięcy nie po-
zostawia złudzeń. Rząd nie zmienił swojego sto-
sunku do problemów opieki zdrowotnej  i nadal, 

wbrew obietnicom kolejnych ministrów, traktuje ją „per 
noga”- trochę jako zło konieczne a trochę w stylu „jakoś 
to będzie”. Nie doczekaliśmy się uczciwego postawienia 
sprawy- tzn. albo obiecujemy wszystko jak obecnie i da-
jemy środki na to „wszystko”, albo mówimy nie mamy na 
to pieniędzy i dlatego z koszyka świadczeń gwarantowa-
nych wypadają te rzeczy na które środków brak. Takie po-
stawienie sprawy jest podstawą każdego systemu opieki 
zdrowotnej, finansowanego ze środków publicznych. 
Zamiast tego mamy kolejny raz zaklinanie rzeczywistości, 
dłuższe lub krótsze „ścieżki dochodzenia” czy tzw. mapy 
drogowe, mniejsze lub większe przekłamania i szantaże. 
Środowisko lekarskie trochę uśpione możliwością tzw. 
dorabiania czy pozornie lukratywnych kontraktów, jakby 
nie dostrzegało wad systemu i zagrożeń jakie niesie; trwa 
w letargu od dobrych kilku lat licząc, że ktoś to załatwi 
lub że „zrobi się samo”. Nie mniej jednak działania nasze-
go ministra spowodowały, że przynajmniej część koleża-
nek i kolegów przebudziła się i nie może odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości. Czarę goryczy przelała „noweliza-
cja” ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie 
zdrowia przewidująca wzrost płac specjalistów o… 19 zł, 
w stosunku do ostatniej podwyżki z lipca 2018, jak rów-
nież kłamstwa ministra na temat rzekomo prowadzone-
go dialogu ze środowiskami medycznymi. Taka postawa 
nie wróży dobrej współpracy na przyszłość a obecnie 
rzeczywiście jej nie ma. Tak dzieje się zawsze, gdy mini-
ster ma rację bo… jest przecież ministrem!

 TrZeBA cOś ZrOBIć!

Na kanwie nieskrępowanej niczym działalności ministra 
zdrowia doszło do porozumienia wszystkich środowisk 
medycznych, zarówno związków zawodowych jak i sa-
morządów. 8 lipca powołano wspólny Komitet Prote-
stacyjno-Strajkowy, który miał za zadanie zorganizować 
wspólną manifestację pracowników ochrony zdrowia i 
zaplanować dalsze działania mające skłonić rząd do zmia-
ny złej polityki zdrowotnej. Czy będzie to ogólnopolski 
strajk w ochronie zdrowia czy też masowe zwolnienia nie 
można w tej chwili przesądzić. Pewne jest, że musi to być 

„bodziec bólowy”, bo na łagodną perswazję i argumenty 
logiczne w ministerstwie nie reagują od wielu lat. Dlate-
go też organizujemy wspólną manifestację 11 września 
w Warszawie, żeby pokazać, że niezadowolonych pra-
cowników jest bardzo dużo i jesteśmy zdeterminowani, 
żeby wreszcie nasze sprawy poszły w dobrym kierunku. 
Opracowano 5 najważniejszych postulatów, które oczy-
wiście nie wyczerpują wszystkich problemów ochrony 
zdrowia, ale ich realizacja umożliwi rozwiązanie tych naj-
pilniejszych i podstawowych. Do tych najważniejszych 
zaliczono:
1. Wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia 

do wysokości 8% PKB
2. Wzrost wynagrodzeń z zastosowaniem na chwilę 

obecną współczynników zawartych w senackiej po-
prawce do nowelizacji ustawy o minimalnych wyna-
grodzeniach w ochronie zdrowia oraz dojście do wy-
sokości określonej w społecznym projekcie ustawy z 
2017 roku w ciągu maksymalnie 2 lat

3. Zniesienie limitów świadczeń zdrowotnych
4. Zwiększenie zatrudnienia w ochronie zdrowia do 

poziomu średniego w UE
5. Poprawę jakości świadczeń zdrowotnych.
6. Wszystkie te sprawy wydają się oczywiste i ich reali-

zacja powinna być priorytetem w działaniach mini-
stra zdrowia. Tak niestety nie jest a rzeczywistość jest 
daleka od oczekiwanego stanu.

W IlOścI SIłA

Wszystkie nasze działania, choćby te najbardziej oczy-
wiste i słuszne, wymagały zaangażowania dużej ilości 
uczestników. Władza zgodnie z głęboką tradycją PRL-
-u nie reagowała na siłę argumentów ale wyłącznie na 
argument siły. Również dziennikarze mniej pytają o co 
nam chodzi i co chcemy zmienić a częściej o to ilu nas 
przyjedzie na manifestację czy ilu weźmie udział w straj-
ku. To dobitnie pokazuje, że nie jesteśmy jeszcze społe-
czeństwem obywatelskim z ugruntowaną demokracją 
ale nadal panują zwyczaje plemienne- kto kogo pokona- 
żeby uzyskać lepszy dostęp przy podziale łupów.
Bardzo bym chciał, żebyśmy wspólnie pokazali, że stać 
nas na coś więcej.
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UWAGA !  KOMUNIKAT  WYBOrcZY 

         Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie informuje, że termin zgłoszenia kandydatów na delegatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy został przedłużony do dnia  30.09.2021r .

Zgłoszenia przyjmowane są 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.

Przypominam, że  trwa jeszcze rekrutacja kandydatów na delegata na Okręgowy Zjazd lekarzy OIl w rzeszowie, 
który w przyszłym roku (do 31 marca 2022) wyłoni nowe władze Izby. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, którego 
ramy zakreśliła Krajowa Komisja Wyborcza do 30 listopada 2021 powinny odbyć się wybory stacjonarne i kore-
spondencyjne we wszystkich 22 rejonach wyborczych Izby.
Tak jak w poprzednich edycjach wyborów już wkrótce otrzymacie Państwo drogą poczty tradycyjnej pakiet wy-
borczy w którym znajdziecie dokładną instrukcję głosowania.
Dostępne bieżące i potrzebne informacje znajdują się na stornie OIl w rzeszowie oil.rzeszow.pl oraz u Pani Mag-
daleny Szczepaniak z Biura Izby.

lek. Krzysztof Marchewka - przewodniczący OKW OIL w Rzeszowie

Wybory
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Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia 18  maja   2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały :
Nr  291/2021/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  Bartłomiej Nycz
Nr 292/2021/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 Brzęcka
Nr 293/2021/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 Suchorowski 
Nr 294/2021/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  Maria Baran
Nr 295/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Wojciech Kwiecień 
Nr 296/2021/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  Jarosław Wilk
Nr 297/2021/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 Leśny 
Nr 298/2021/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 Kamila Wojtowicz
Nr 299/2021/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 Edyta Arendowska- An-
druszczak 
Nr 300/2021/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 Mirosław Smusz
Nr 301/2021/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Magdalena Mitera
Nr 302/2021/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Jarosław Ja-
błoński 
Nr 303/2021/P w sprawie zmian we wpisie do  rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Dorota Jabłońska 
Nr 304/2021/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 Małgo-
rzata Bocheńska
Nr 305/2021/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 Monika Wąsik 
Nr 306/2021/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 Anna Jędruch- Lampińska
Nr 307/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  - 
dotyczy lekarza  Sebastian Niemiec
Nr 308/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza  Grażyna Czajak- Rogala
Nr 309/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza  Paweł Koba
Nr 310/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza  Iwona Czarnecka- Golec
Nr 311/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza   Halina Kożuszek – Sidor
Nr 312/2021/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza  dentysty lekarzowi dentyście , który 
uzyskał kwalifikacje  zawodowe poza  terytorium państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, wpisania na listę członków OIL  w Rze-
szowie oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy den-
tystów – dotyczy lekarza Nataliia Nazarewicz.

2.  Przyznano chorującej lekarce  zapomogę losową.

3. Zapoznano się z prośbą lekarz stomatolog o zwolnienie jej z 
opłacania składki członkowskiej – udzielono odpowiedzi, iż brak 
jest podstaw prawnych do zwolnienia z opłacania składek człon-
kowskich. Zaproponowano spłatę w ratach. 

4. Zaakceptowano treść pisma  z zapytaniem o dr  Mariusza Party-
kę  do Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1, Woje-
wody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia  25  maja   2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały :

Nr 313/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
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w Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy  w związku z 
przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  Krzysztof Rostowski
Nr 314/2021/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy  w związku z 
przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Ewelina Cisek 
Nr 315/2021/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy  w związku 
z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Karolina Krawczyk
Nr 316/2021/P  w sprawie przyznania warunkowego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje za-
wodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 
wpisania na listę członków OIL oraz wpisu do okręgowego rejestru 
lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza  Olha Shevelova
Nr 317/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących do-
skonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy pod-
miotu QualyMed R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów
Nr 318/2021/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 Diana Widz
Nr 319/2021/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 Karol Terlecki 
Nr 320/2021/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 Karolina Wikiera 
Nr 321/2021/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 Klaudia Buras 
Nr 322/2021/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 Witkoś
Nr 323/2021/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 Patryk Pszczółkowski 
Nr 324/2021/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 Wojtczak
Nr 325/2021/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 Patrycja Mucha 
Nr 326/2021/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 Surmacz
Nr 327/2021/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 Joanna Pelc 
Nr 328/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Hubert Niemiec 
Nr 329/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Ewa Nikiel 
Nr 330/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. : „ Ochrona Radiologiczna Pacjenta” – przez podmiot QualyMed 
R. Laska, A. Lutak Spółka Jawna Oddział Rzeszów

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia.

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

-  Stanowiskiem Prezydium NRL   w sprawie Programu „ Polski Ład”.
Do przedstawionych  założeń  Programu Prezydium NRL zgłosiło 
następujące uwagi : (nakłady na ochronę zdrowia, wyższe wyna-
grodzenia  kadr medycznych, fundusz     modernizacji szpitali oraz 
fundusz medyczny, agencja  rozwoju szpitali, drugi etap reformy 
szpitali, ustawa o jakości, profilaktyka 40+, krajowa sieć  onkolo-
giczna, krajowa sieć kardiologiczna, rozwój nowoczesnych tech-
nologii w służbie zdrowia, usprawniona nocna pomoc lekarska, 
program badawczy nad COVID-19, zniesienie limitów u specjali-
stów). 

- Stanowiskiem ORL w Gdańsku  w sprawie przekazywania danych 
zdarzeń medycznych do SIM

-  Zaproszeniem Szpitala Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA  z Nałę-
czowa  na XII Konferencję International  Expert to Expert  CTO  
Forum LuCTO 2021, która odbędzie się w Nałęczowie w dniach  
17-18 czerwca  2021 r.  
 
Na tym posiedzenie Prezydium  zakończono.  
 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia  1 czerwca  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały :
Nr 331/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty cudzoziemcowi w celu odbycia stażu pody-
plomowego, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – doty-
czy lekarza  Anna  Melnyk
Nr 332/2021/P w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż po-
dyplomowy -  dotyczy lekarza  Anna  Melnyk
Nr 333/2021/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 Karolina Krawczyk
Nr 334/2021/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  Karpowicz 
Nr 335/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie lecz-
niczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Aleksandra Gaweł 
Nr 336/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie lecz-
niczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Ciekliński 
Nr 337/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Marek Szpunar 

2.  Prezydium ORL podjęło stanowisko w sprawie poparcia 
protestu pielęgniarek i położnych.

3.  Zapoznano się z odpowiedzią dyrekcji Klinicznego Szpitala 
Nr 1 w Rzeszowie  w sprawie rozwiązania umowy z dr n. med. Ma-
riuszem Partyką. 

4. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL:
- stanowiskiem Prezydium OIL w Płocku  w sprawie minimalnych 
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gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy  i leka-
rzy  dentystów  specjalistów zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych
- stanowiskiem  Prezydium NRL  popierającym zaplanowany na 7 
czerwca  protest pielęgniarek i położnych

5. Ustalono termin posiedzenia ORL w Rzeszowie  na dzień 6 
lipca 2021 rok. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia  8  czerwca  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Zapoznano się z odpisem postanowienia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r.  w 
sprawie odmowy wstrzymania  wykonania uchwały Nr 26/2020 
ORL w Rzeszowie  z dnia 6 października 2020 r.  – uchwała poufna. 

2. Okręgowa Izba Lekarska  w Rzeszowie wyraziła zgodę na ob-
jęcie patronatem  Konferencji „Zdrowie i życie po COVID-19” , która 
odbędzie się  w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A 
Arena  w Jasionce k. Rzeszowie w dniu  26 czerwca 2021 r.

3. Otrzymano zaproszenie na II posiedzenie Rady  Podkarpac-
kiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

4. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia.
5. Wypłacono odprawy pośmiertne po zmarłych lekarzach.
6. Zapoznano się z bieżącą korespondencją : 

- Stanowiskiem ORL Beskidzkiej Izby Lekarskiej  w sprawie mini-
malnych, gwarantowanych wynagrodzeń  zasadniczych  dla leka-
rzy i lekarzy dentystów specjalistów   zatrudnionych  w podmio-
tach leczniczych
- Stanowiskiem ORL Beskidzkiej Izby Lekarskiej  w sprawie popar-
cia protestu pielęgniarek i położnych
- Prośbą Pani S.T. o możliwość  wynajęcia  miejsca pod Food Truck 
przy bramie siedziby Izby - postanowiono zainteresowaną  zapro-
sić na rozmowę. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia  15  czerwca  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały  : 
Nr 338/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza Magda Szczerba
Nr 339/2021/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 Andrzej Roszko
Nr 340/2021/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 Rafał Nowak 
Nr 341/2021/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 Janiszewski 
Nr 342/2021/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 343/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiot 
ów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof Freygant
Nr 344/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiot 
ów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Irena Błądzińska- Huma
Nr 345/2021/P  w sprawie  przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w 
konferencjach , spotkaniach naukowych  oraz imprezach sporto-
wo- turystycznych organizowanych przez komisje ORL w Rzeszo-
wie  w okresie pandemii
Nr 346/2021/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 Viktor Ste-
fanskyi 

2. Dyskutowano nad regulaminem uczestnictwa w konfe-
rencjach, spotkaniach naukowych oraz imprezach sportowo- tu-
rystycznych organizowanych przez komisje ORL w Rzeszowie w 
okresie pandemii. Po dyskusji członkowie Prezydium jednogłośnie 
przyjęli regulamin. 

3. Kol. Radosław Maksymowicz poinformował, że wraz z kol. 
Małgorzatą Hałdys wizytowali gabinet stomatologiczny, którego 
właściciel złożył wniosek o wpis do rejestru podmiotów upraw-
nionych do prowadzenia staży dla lekarzy dentystów.  W trakcie 
wizytacji stwierdzono braki – brak umów z podmiotami na prowa-
dzenie staży cząstkowych. Właściciel zadeklarował, że uzupełni te 
braki ale chwili obecnej nie wykonał tego. 

Po dyskusji postanowiono  negatywnie zaopiniować  gabinet 
jako podmiot uprawniony do prowadzenia staży dla lekarzy den-
tystów. 

3. Wyrażono zgodę na wykonanie sesji  fotograficznej na po-
trzeby zaliczenia egzaminu dla uczennicy szkoły wizażu  z Rzeszo-
wa. 

4.  Zapoznano się z bieżącą korespondencją : 
- Stanowiskiem Prezydium ORL w Łodzi  wspierającym protest i 
postulaty Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia 22 czerwca  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały :
Nr 347/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru w związku z przenie-
sieniem z innej izby lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Selwa 
– Wilk 
Nr 348/2021/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza  Magdalena Selwa – Wilk 
Nr 349/2021/P w sprawie wydania duplikatu „Prawo wykonywania 
zawodu lekarza” – dotyczy lekarza Elżbieta Lorkowska
Nr 350/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia : 



14 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

„Zdrowie i życie po COVID-19” – przez podmiot Centrum Medycz-
ne MEDYK Sp. z o.o. Sp.k.
Nr 351/2021/P w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów 
zakupu obrusów do biura OIL w Rzeszowie
Nr 352/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia :” 
Usuwanie złamanych narzędzi” – przez  podmiot Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno- Handlowe CERKAMED Wojciech Pawłowski 

2. Podjęto decyzję o zaproszeniu na kolejne posiedzenie Pre-
zydium ORL w Rzeszowie przedstawicieli firmy Mentor S.A. , którzy 
przedstawią swoją ofertę ubezpieczeń dla lekarzy. 

3. Zapoznano się z pismem Firmy G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o., 
w którym firma zwraca się z zapytaniem o możliwość wjazdu na 
posesję Izby i wykonania sesji fotograficznej. 

Po dyskusji zdecydowano, że dr Szuber i dr Kożak przygotują 
regulamin  udostępniania obiektu firmom zewnętrznym.

4. Przyznano lekarzom  refundacje kosztów szkolenia. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia 29 czerwca  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały : 
Nr 353/2021/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 Misląg
Nr 354/2021/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 Joanna Zielińska
Nr 355/2021/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 Kinga Nycz
Nr 356/2021/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 Światosław Szmulkiewicz 
Nr 357/2021/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 Paluszkiewicz 

2. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia.
3. Wypłacono odprawy pośmiertne po zmarłych lekarzach. 
4. Prezes ORL Wojciech Domka złożył sprawozdanie z Konwen-

tu Przewodniczących oraz posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. 
5. Wysłuchano wystąpienia przedstawicieli firmy brokerskiej  

Mentor SA. w sprawie ubezpieczeń lekarzy. 
6. Dyskutowano w sprawie wypowiedzi doktora Dariusza Pali-

gi na temat dokumentacji medycznej. 
7. Zdecydowano, że na spotkanie szkoleniowo- integracyjne 

dla pracowników izb lekarskich  „Wszystkie Izby mówią jednym 
głosem”  z naszej izby pojadą : p. Kościółek, p. Szczepaniak I  p. 
Korasadowicz.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej rady lekarskiej  w  rzeszowie

z dnia  6 lipca 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 
1. Prezes ORL  w Rzeszowie dr n. med. Wojciech Domka przed-

stawił zebranym problem  związany z Kliniką Neurologii Kliniczne-
go Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. 
Odczytał pismo lekarzy Kliniki Neurologii kierowane do Prezyden-
ta RP  Andrzeja Dudy. 
Członkowie Rady dyskutowali na temat powyższej sprawy. 

2. Prezes ORL poinformował o problemie dotyczącym prze-
makania ścian w piwnicach budynku po każdej większej ulewie. 
Firma, która przeprowadzała remont, ma problem rozwiązać. 

3. Zapoznano się z prawomocnym orzeczeniem Okręgowego 
Sądu lekarskiego – lekarz został ukarany karą nagany.

4. Dr Maria Szuber, członek Zespołu Redakcyjnego Biuletynu 
OIL w Rzeszowie poinformowała o otrzymaniu informacji, że w 
streszczeniu pracy doktorskiej lekarza, przesłanego przez autora 
do Biura OIL w Rzeszowie i opublikowanego w Biuletynie,  nie ma 
nazwiska jednego z autorów cytowanych w streszczeniu prac. 
Zespół Redakcyjny Biuletynu został zobowiązany  do wyjaśnienia 
zaistniałej, przykrej sytuacji. 

5. Podjęto uchwały :
Nr 46/2021  w sprawie ustalenia kosztów finansowych związanych 
z działalnością  Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Rzeszowie  VIII  kadencji
Nr 47/2021 w sprawie ustalenia liczby mandatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy  w Rzeszowie  
IX kadencji 
Nr 48/2021 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy le-
karza Emilia Borcz
Nr 49/2021 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia na 
temat : ” Usuwanie złamanych narzędzi „  - przez podmiot Przed-
siębiorstwo Produkcyjno – Handlowe CERKAMED Wojciech Paw-
łowski 

5. Poruszano sprawy bieżące biura OIL. 

Na tym posiedzenie  Rady zakończono.  
 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl w rzeszowie

z dnia 13 lipca 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały  : 
Nr 358/2021/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 dentysty Alona Demboryńska
Nr 359/2021/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 dentysty Kinga Ludwika Szczepanik 
Nr 360/2021/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 dentysty Seweryn Tomasz Gajda 
Nr 361/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
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podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Ewelina Joanna Gawron
Nr 362/2021/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 Karolina Połetek 
Nr 363/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza dentysty Jerzy Rubiś
Nr 364/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza dentysty Anna Lipińska-Blezień
Nr 365/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza dentysty Joanna Chmielewska
Nr 366/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą – dotyczy lekarza Bogdan Stangrodzki

2. Dr Maria Szuber zapoznała członków Prezydium z treścią listu 
Zespołu Redakcyjnego Biuletynu OIL w Rzeszowie do jednego 
z lekarzy, w którym Zespół  prosi o wyjaśnienie braku nazwiska 
jednego z autorów z pośród autorów dwóch prac cytowanych w 
streszczeniu pracy doktorskiej.
3. Odczytano pismo Rzecznika Praw Lekarza dr n. med. Grzegorza 
Krzyżanowskiego oraz list otwarty Konwentu Prezesów Okręgo-
wych Rad Lekarskich do Marszałka Województwa Podkarpackiego 
w sprawie wypowiedzi oceniającej pracę lekarzy Kliniki Neurolo-
gii KSW Nr 1 w Rzeszowie. Oba dokumenty zostały przesłane za 
pośrednictwem Biura OIL w Rzeszowie do Wojewody Podkarpac-
kiego, posłów, senatorów oraz członków Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

4. Prezes ORL w Rzeszowie dr Wojciech Domka poinformował 
zebranych członków Prezydium o zamiarze wynajęcia przez Pa-
nią Sylwię Trawkę   terenu przed wejściem do restauracji    OIL w 
Rzeszowie, pomieszczenia toaletowego i magazynowego, gdzie 
mogłaby w okresie wakacyjnym sprzedawać lody, oraz pomiesz-
czenia magazynowego i toalety. Członkowie Prezydium jedno-
głośnie wyrazili zgodę na wynajem w kwocie 200 zł miesięcznie 
z uwzględnieniem dwóch elementów:  zarówno sprzątanie jak i 
zapewnienie środków czystości wynajmująca będzie musiała za-
pewnić sobie we własnym zakresie.  

5. W odpowiedzi na pismo dyrekcji  Klinicznego Szpitala Woje-
wódzkiego Nr 2, Prezydium Okręgowej  Rady  Lekarskiej w Rzeszo-
wie oddelegowało swoich przedstawicieli  w skład komisji kon-
kursowej na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie.

Lek. med. Krystyna  Cyran oddelegowana w skład komisji konkur-
sowej na stanowiska:

1) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiochirurgii z Pododdziałem 
Chirurgii Naczyniowej
2) Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego w Klinice Kardio-
chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
3) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii i Neurotrauma-
tologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa
4) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Onkohematologii Dziecięcej
5) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
6) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii z Pododdziałem Le-
czenia Udaru Mózgu

Dr n. med. Elżbieta Korczowska  oddelegowana w skład komisji 
konkursowej na stanowiska:

1) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki  Oddziału Ortopedii i Traumato-
logii Narządu Ruchu Dorosłych w Klinice  Ortopedii i Traumatolo-
gii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych 
2) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki  Oddziału Ortopedii i Trauma-
tologii Narządu Ruchu Dzieci w Klinice  Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych 
3) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki  Intensywnej  Terapii i Aneste-
zjologii z Ośrodkiem  Ostrych Zatruć
4) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki  Alergologii i Mukowiscydozy
5) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki   Gastroenterologii z Ośrodkiem 
Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

6. Odczytano zapytanie przedstawicielki firmy Fact Checking 
Francuskiej Agencji Prasowej AFP w Warszawie dotyczące badań 
klinicznych preparatów medycznych, w tym szczepionki przeciw 
Covid-19, u dzieci. 

7. Prezes ORL w Rzeszowie, dr n. med. Wojciech Domka, przekazał 
członkom Prezydium informację o planach zorganizowania spo-
tkania poetyckiego Prof. Waldemara Andrzeja Hładkiego,  członka  
OIL w Krakowie.   

8. Wyrażono zgodę na objęcie przez dr n. med.  Wojciecha Domkę, 
Prezesa ORL w Rzeszowie,  honorowego patronatu uroczystości 
150 rocznicy powstania Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie, 
która odbędzie się w dniach 3-4 września 2021 r. 

9. Odczytano podziękowania pacjentki dla lekarza Pawła Piszczka. 

10.  Zapoznano się z korespondencją Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego dotyczącą wydawania zakresów liczb będą-
cych unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których 
przepisany zostanie produkt leczniczy o kategorii dostępności 
„Rpw” lub zawierający środek odurzający, substancję psychotro-
pową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

11. Odczytano pisma dotyczące konkursu ofert o udzielenie za-
mówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie kontroli kardio-
wertera lub rozrusznika serca dla pacjentów leczonych w Izbie 
Przyjęć/Oddziałach Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszo-
wie. 

12. Prezes ORL w Rzeszowie poinformował o spotkaniu z przedsta-
wicielami firm MPEC Rzeszów oraz AJ Profibud w sprawie rozwią-
zania kwestii zalewania piwnic budynku Izby Lekarskiej. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia 20 lipca  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Zapoznano się z prośbą Komisji Stomatologicznej o zwiększenie 
dofinansowania  działalności komisji w 2021 r. o 25 tysięcy złotych.
Prośbę skierowano do decyzji Okręgowej Rady Lekarskiej w Rze-
szowie. 

2. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów uczestnictwa i przejazdu 
kol. Beacie Kożak i kol. Małgorzacie Hałys na spotkanie samorządo-
we lekarzy stomatologów. 

3. Wyznaczono kol. Radosława Maksymowicza i kol. Beatę Kożak 
do kontroli podmiotu Smile Core Sp. z o.o., który zwrócił się o wpis 
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na „ Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży pody-
plomowych lekarzy dentystów”.

4. Podjęto uchwały :
Nr 367/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – 
dotyczy lekarza Agnieszka Kosiba. 
Nr 368/2021/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 Haładyj 
Nr 369/2021/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 Witold Szyfner
Nr 370/2021/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 Adrianna Murdza
Nr 371/2021/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 Tadeusz Cholewiński 
Nr 372/2021/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 Michał Gołąb 
Nr 373/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Karianna Świder
Nr 374/2021/P w sprawie zmian we wpisie d 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 375/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Dominika Ślusarska
Nr 376/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Jolanta Czarnecka – Kozak 
Nr 377/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Jerzy Sekunda
Nr 378/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Marek Siwiec
Nr 379/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Mariusz 
Szklarczyk
Nr 380/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Augustyn Bator
Nr 381/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewelina Czuba
Nr 382/2021/P w sprawie zmian we wpisie d do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Grażyna Kukawska
Nr 383/2021/P w sprawie zmian we wpisie d 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 Marcin Hawro
Nr 384/2021/P w sprawie zmian we wpisie d 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 Krzysztof Marchlik 
Nr 385/2021/P w sprawie zmian we wpisie d 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 Bartosz Lorenc
Nr 386/2021/P w sprawie zmian we wpisie d 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 Zbigniew Małek 
Nr 387/2021/P w sprawie zmian we wpisie d 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 i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Olaf Majewski 
Nr 388/2021/P  w sprawie skreślenia grupowej praktyki  lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy  lekarzy : Janusz Kamiński i Ludmiłą Pietrzyk – Kicińska 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia 03 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały :
Nr 389/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Usuwanie złamanych narzędzi” przez podmiot Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Handlowe CERKAMED Wojciech Pawłowski
Nr 390/2021/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 Golec
Nr 391/2021/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  Ali EL-Ali
Nr 392/2021/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  Agnieszka Kosiba
Nr 393/2021/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 Patryk Hasior
Nr 394/2021/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 Łabuz
Nr 395/2021/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 Grzegorczyk
Nr 396/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  leczni-
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czym  na podstawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Wojciech Kozłowski 
Nr 397/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Barbara Bąk – Bienkiewicz
Nr 398/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza   Piotr Szajnar
Nr 399/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza   Agata Pakla- Misiur 
Nr 400/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza   Małgorzata 
Michalska
Nr 401/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Barbara Sobejko 
Nr 402/2021/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 Emilia Borcz 
Nr 403/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą  - dotyczy lekarza Anna Mroczka 
Nr 404/2021/P  w sprawie wpisania  lekarza na listę członków OIL 
i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy w związku z przeniesie-
niem z innej izby lekarskiej – dotyczy lekarza  Paweł Blecharczyk 
Nr 405/2021/P w sprawie  uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania  na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Jakub Orzech 
Nr 406/2021/P w sprawie  uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania  na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Paulina Bubrowska
Nr 407/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Patrycja Dul

2. Zapoznano się z informacją Dyrekcji Klinicznego Szpitala Nr 1 w 
Rzeszowie o okazjonalnym wykonaniu zabiegu przez Prof. Rado-
vana Pilka  z zakresu  ginekologii onkologicznej z wykorzystaniem 
robota  da Vinci.

3.  Poruszono sprawy bieżące Izby – wyjaśnienie przyczyny  zale-
wania piwnic w siedzibie izby. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl  w rzeszowie

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym oraz on-line.

Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały :

Nr 408/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Patrycja Hebda 
Nr 409/2021/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 Kompani Zare
Nr 409/2021/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 Kompani Zare
Nr 410/2021/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 Materna
Nr 411/2021/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 Radosław Łupkowski
Nr 412/2021/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 Skiba
Nr 413/2021/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 Szczepaniak
Nr 414/2021/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 Gołębiowska
Nr 415/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej - dotyczy lekarza Katarzyna Kołodziejczyk
Nr 416/2021/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 
– dotyczy lekarza Sylwia Przybylska-Kuć 
Nr 417/2021/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 Marczak
Nr 418/2021/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 Rafał Dobrakowski
Nr 419/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Monika Polak-Tarnowska
Nr 420/2021/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 Tadeusz Markowski
Nr 421/2021/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 Katarzyna Pas
Nr 422/2021/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 Paweł Zahorski
Nr 423/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Barbara Biajgo 
Nr 424/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – 
dotyczy lekarza Piotr Tutka 
Nr 425/2021/P w sprawie odmowy przyznania warunkowego pra-
wa wykonywania zawodu – dotyczy lekarza Andrii Maslei
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Z Prac ORL

Nr 426/2021/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 Warzecha
Nr 426/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Tutka
2. Zapoznano się z odpowiedzią  lekarza na pismo Zespołu Re-
dakcyjnego Biuletynu OIL dotyczące nieumieszczenia nazwiska 
jednego z autorów w dwóch pracach cytowanych w streszczeniu 
pracy doktorskiej.
3. Wytypowano kol. Krzysztofa Marchewkę jako przedstawiciela 
ORL do zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin 
lekarski LEK na terenie województwa podkarpackiego w dniu 18 
września 2021 r. 

4. Zapoznano się z wnioskiem lek. dent. Andrii Maslei o wydanie 
warunkowego PWZ na podstawie decyzji Ministra Zdrowia za-
wierającej zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty poza 
podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Po uzyskaniu opi-
nii prawnej postanowiono odmówić wydania warunkowego PWZ. 

5. Wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie ogrodu przy 
siedzibie OIL celem organizacji koncertu dzieci ze szkoły muzycz-
nej SOUND MUSIC SCHOOL w dniu 19.08.2021 r. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Orl w rzeszowie

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzyła Wiceprezes ORL w 
Rzeszowie lek. med. Maria Szuber.

1. Podjęto uchwały  : 

Nr 428/2021/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 Dzierżak
Nr 429/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza dentysty Iwona Kulig
Nr 430/2021/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 Marek Siwiec
Nr 431/2021/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 432/2021/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 Szymon Mendyk
Nr 433/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza dentysty Anna Tęcza
Nr 434/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jerzy Jaworski
Nr 435/2021/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 wyłącznie w miejscu 
wezwania – dotyczy lekarza Natalia Pionka 
Nr 436/2021/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 for-
mie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Sara Miksza 
Nr 437/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza dentysty Jakub Materna 
Nr 438/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza dentysty Joanna Jucha

2. Prezydium ORL w Rzeszowie wróciło do dyskusji nad sprawą 
nieumieszczenia nazwiska jednego z autorów wśród autorów 
dwóch prac cytowanych w  streszczeniu pracy doktorskiej lekarza, 
które ukazało się w Biuletynie OIL.  

3. Odczytano pismo prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego 
do Posła Tadeusza Chrzana, Członka Sejmowej Komisji Zdrowia, a 
kierowanego do wiadomości ORL w Rzeszowie z prośbą o inter-
wencję i wsparcie starań mających na celu zapobieżenie likwidacji 
miejsca szkoleniowego z zakresu gastroenterologii w KSW Nr 1 w 
Rzeszowie. Prezydium ORL w Rzeszowie zdecydowało o skierowa-
niu pism do: p.o. Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii 
z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych  z pytaniem o powody 
rezygnacji z jednego miejsca specjalizacyjnego w zakresie gastro-
enterologii oraz do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie z prośbą o podjęcie działań w celu utrzymania miejsca 
specjalizacyjnego w dziedzinie gastroenterologii. 

4. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem partnerskim Kursu 
Szczepień pt. „Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej 
sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19” Polskiego Towarzy-
stwa Wakcynologii. 

5. Odczytano Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 
dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie cyfryzacji w systemach ochrony zdro-
wia. Prezydium ORL w Rzeszowie zdecydowało o poparciu apelu. 
 
6. Wiceprezes ORL w Rzeszowie poinformowała zebranych człon-
ków Prezydium o planowanym na dzień 11 września 2021 r. Prote-
ście Pracowników Ochrony Zdrowia w Warszawie.  

7. Odczytano Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielko-
polskiej Izby Lekarskiej skierowany do Wojewody Wielkopolskie-
go i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w związku z 
powtarzającymi się w Polsce agresywnymi atakami przeciwników 
szczepień na pracowników ochrony zdrowia. 

8. W odpowiedzi na zapytanie Sekretarza Generalnego Parlamentu 
Ludności Rdzennej Narodowości Słowiańskiej w sprawie przeka-
zania dokumentów, na podstawie których wprowadzane są naka-
zy noszenia maseczek, szczepienia, zamknięcia gospodarki i inne 
obostrzenia, Prezydium ORL w Rzeszowie poinformowało, że nie 
posiada dokumentów, o których udostępnienie wnioskowano. 

9. Na zakończenie Wiceprezes ORL w Rzeszowie poinformowała 
o zaproszeniu Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji 
im. Edmunda Wojtyły oraz Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” na 
V Ogólnopolską Konferencję pn. „Rehabilitacja pulmonologiczna 
jako fundament w zakresie pomocy poszkodowanym przez CO-
VID, smog i z innych powodów utraty wydolności organizmu” , 
która odbędzie się 20 sierpnia 2021 r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Prawo

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

SPrOSTOWANIe

Zespół Redakcyjny
Biuletynu OIL w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, ul. Jana Dekerta 2

W wysłanym przeze mnie streszczeniu pracy doktorskiej, opublikowanym w Biuletynie Nr 2(208) czerwiec 
2021 doszło do nieumyślnej omyłki pisarskiej. W zespole autorów dwóch prac wchodzących w skład mojej 
rozprawy doktorskiej nie zamieściłem nazwiska Prof. Dr. hab.n.med. Krzysztofa Gutkowskiego. Potwierdzam, 
że Pan prof.dr hab.n.med Krzysztof Gutkowski jest współautorem obydwu prac: Krupa L., Bajka B., Staroń R., 
Dupont D., Singh H., Gutkowski K., Macierzanka A., Comparing the permeability of human and porcine small 
intestinal mucus for particle transport studies. Scientific Reports, 2020, 10, 20290 oraz Macierzanka A., Ménard 
O., Dupont D., Gutkowski K., Staroń R., Krupa L., Colloidal transport of lipid digesta in
human and porcine small intestinal mucus. Food Research International, 2020, 138, 109752.

Za powyższą pomyłkę Pana Profesora Krzysztofa Gutkowskiego przepraszam.

Z poważaniem,
Łukasz Krupa

Co z pokrywaniem straty Szpitala po wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku K 4/17 orzekł, że art. 59 ust 2 w związku z art. 55 ust 1 pkt 6 i art. 61 ustawy o działalności 
leczniczej , w zakresie w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego , jako podmiotu tworzącego szpital — do pokrycia 
straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących a które wywołują skutki finan-
sowe SPZOZ jest niezgodny z Konstytucją.
W punkcie Il wyroku TK wskazał, że przepis ten traci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku, / wyrok 
ogłoszony 28 listopada 2019 r/.
Odroczenie wykonania wyroku TK oznaczało danie ustawodawcy dodatkowego czasu na uporządkowanie zasad finansowania samo-
dzielnych publicznych ZOZ
Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z poglądem, że finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej jest zadaniem własnym samorządu 
terytorialnego, uznając , że finansowanie tych świadczeń stanowi wyłączne zadanie NFZ, Do czasu zmian w przepisach powszechnie 
obowiązujących , różnica między zakontraktowanym, a faktycznym kosztem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będzie przerzu-
cana na SP ZOZ i samorządy, które po upływie 18 miesięcy / licząc od dnia 28.11.2019 r/ będą miały roszczenia o zwrot tych środków 
od NFZ.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia od dnia 1 lipca 2021r.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2021 r o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, nie-
których pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych / Dz.U.21.1104/ - od dnia 1 lipca 2021 r żaden pracownik medyczny 
oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 
niższym niż wynikający z cyt. ustawy.
Zgodnie z ustawą lekarz albo lekarz dentysta , który uzyskał specjalizacje Il stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie me-
dycyny, miałby najniższe wynagrodzenie ustalone na poziomie 6769 zł / współczynnik 1,31/. Lekarz z I stopniem specjalizacji miałby 
najniższe wynagrodzenie na poziomie 6201 zł / współczynnik 1,2 /. Lekarz bez specjalizacji otrzyma minimalne wynagrodzenie na 
poziomie 5478 zł/ współczynnik 1,06 /. Lekarz stażysta —4186 zł / współczynnik 0481/,
Cyt. wyżej nowelizacja ustawy wprowadziła warunki ustalania podwyżki w następujący sposób:
1. sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego ustalają w drodze porozumienia kierownik podmiotu i działające w pod-

miocie zakładowe organizacje związkowe
2. podmiot leczniczy u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa , zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym 

przez pracowników podmiotu leczniczego
3. jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte , sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia 

kierownik podmiotu leczniczego.
Nowelizacja ustawy gwarantuje też niepógarszanie warunków wynagrodzenia osobom objętym do połowy 2021 r regulacjami płaco-
wymi opartymi na odrębnym finansowaniu / pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni/.
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Szpital Uniwersytecki
powinien być za sześć lat
Nowy szpital uniwersytecki pojawia się 
na rzeszowskim horyzoncie, zapewnie-
nia są, obietnice finansowe także. Kiedy 
ten szpital realnie będziemy mogli zo-
baczyć?

Ma na to wpływ  wiele czynników. W naj-
bardziej optymistycznej wersji w 2027 roku. 
Wszystko zależy od dostępności środków. 
Mamy przygotowaną wizualizację, dzięki 
szczodrości gminy Świlcza mamy grunt 
na którym ten szpital ma powstać. Mamy 
koncepcje jak ten szpital ma wyglądać i 
obietnice władz lokalnych i władz central-
nych, że będą  nas wspierać o środki  na 
budowę tego szpitala.  Obecnie tworzona 
jest dokumentacja techniczna do projek-
tu architektonicznego. Mamy nadzieję, że 
teraz we wrześniu podczas uroczystości 
dwudziestolecia Wydziału Medycznego 
też otrzymamy od władz centralnych obie-
cane środki  na sam projekt architektonicz-
ny. To są zadania  na najbliższe tygodnie i 
mam nadzieję, że te wszystkie punkty zostaną zrealizowane.

O potrzebach utworzenia szpitala mówiło się od dawna, 
miasto się rozrasta, Uniwersytet dorobił się Wydziału Me-
dycznego i kierunku lekarskiego, a istniejące szpitale wy-
magają remontów, na przykład Szpital Kliniczny nr 1 przy 
ul. Szopena

Baza lokalowa naszych szpitali jest za  mała na aktualne po-
trzeby. Dodatkowo powstanie kierunku lekarskiego zmusza 
nas do stworzenia nowoczesnej bazy  diagnostycznej i lecz-
niczej ale także dydaktycznej, ponieważ  z roku na rok liczba 
studentów rośnie. Chcemy powoli budować też swój prestiż 
naukowy,  a także swoją markę medycyny rzeszowskiej.

Pierwsi  lekarze rzeszowskiej medycyny już niebawem bo 
w połowie września otrzymają dyplomy lekarskie. To duże 
wydarzenie dla rzeszowskiej medycyny ale pewnie też i ka-
dry dydaktycznej. Pierwszy egzamin lekarski w rzeszowie 
zweryfikuje jakość nauczania, jest dreszczyk niepokoju?

To zawsze jest jakaś niewiadoma. Staraliśmy się prowadzić na-
uczanie, w naszej opinii, jak najlepiej.  To był pierwszy cykl sze-
ścioletni, nie uchroniliśmy się też od pewnych chorób wieku 
dziecięcego związanych z organizacją nauczania. Ale general-
nie możemy być zadowoleni, stworzyliśmy coś od zera. Jakieś 
podstawy były robione  20 - 30 lat temu kiedy tu był Instytut 
Medycyny Klinicznej przy AM w Krakowie. Ta instytucja jednak 

Rozmowa z prof. dr. hab. Arturem Mazurem
prorektorem Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

została zamknięta na początku lat 90-tych.  Na szczęście mamy 
pewną grupę  lekarzy- naukowców, którzy połknęli bakcyla 
i uwierzyli, że w Rzeszowie może powstać dobry wydział  le-
karski. Mamy świadomość, że są jeszcze pewne miejsca, gdzie 
można i trzeba coś  poprawić. Dzięki temu wiemy co mamy 
robić.  To jest też szansa dla naszych absolwentów,  bo można 
się wykazać i stosunkowo szybko zrobić  karierę i naukową, i 
kliniczną. 

Ilu macie studentów medycyny, jak dużo osób przyjmuje-
cie na pierwsze lata studiów?

Pierwszy nabór wynosił około 120 osób. W toku tych sześciu 
lat powiększył się do 200 w tym roku. Mamy nabór 110 osób 
na studia bezpłatne, 50 osób na studia płatne i 40 osób na 
studia w języku angielskim dla obcokrajowców. Myślę, że ta 
liczba studentów około 200 osób jest na tę chwilę optymalna, 
bo póki nie będzie nowego szpitala nie możemy zwiększyć 
rekrutacji gdyż nie mamy miejsca żeby pomieścić większą gru-
pę studentów, zwłaszcza w szpitalach przy prowadzeniu zajęć 
klinicznych.

Jest spora grupa studentów obcokrajowców. Skąd najczę-
ściej przyjeżdżają ?

Największą grupę, ku naszemu zdziwieniu, stanowią studenci 
z Niemiec. Są zadowoleni, chwalą sobie studia w Rzeszowie. 
Oprócz studentów z  Niemiec, mamy grupę studentów z kra-

Wywiad
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jów skandynawskich, są też studenci z Afryki, z Kenii i Tunezji. 
Teraz mamy także grupę kilkunastu osób chętnych do rozmo-
wy kwalifikacyjnej  z Indii.
Ta grupa studentów płatnych i obcojęzycznych bardzo nam 
pomaga finansowo, ponieważ  dopiero w tym roku będzie-
my mieli spiętą finansowo dotację do kierunku lekarskiego 
na studiach bezpłatnych, gdyż dotacja  przychodzi z rocznym 
opóźnieniem . Tak więc w 2015 roku nie otrzymaliśmy żadnych 
pieniędzy, dopiero w 2016 były pierwsze dotacje. Każdy ko-
lejny rok był do 2021 dotowany przez Uniwersytet i te środki 
uzyskane ze studiów płatnych pozwalały nam przynajmniej 
częściowo uzupełniać finanse, które były potrzebne do utrzy-
mania kierunku lekarskiego. Teraz mam nadzieję będzie lepiej.

Panie profesorze a jak wyglądają zasoby kadry dydaktycz-
nej?  Wspomniał Pan, że jest tu także łatwiej  osiągnąć sa-
tysfakcję naukową.

Kadra naukowa i dydaktyczna naszego Kolegium Nauk Me-
dycznych z roku na rok jest co raz lepsza.  Jeszcze w 2013 roku 
grupę samodzielnych pracowników nauki stanowiło kilka-
naście osób , w tym kilkoro wspierających nas przyjazdami z 
zewnątrz. W chwili obecnej mamy ponad 50 samodzielnych 
pracowników nauki, z których znakomita większość mieszka 
i pracuje w Rzeszowie. W ostatnich 6 latach nasze Kolegium 
Nauk Medycznych otrzymało prawo doktoryzowania w dzie-
dzinie nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. W chwili obec-
nej otwartych jest 6 przewodów habilitacyjnych i  2 postępo-
wania o nadanie  tytułu profesora naszych pracowników w 
Radzie Doskonałości Naukowej.

To wróćmy do tego szpitala który ma powstać i być podbu-
dową dla kierunku lekarskiego. Jakie tam będą oddziały?

To będzie nie tylko budowa szpitala uniwersyteckiego i no-
wych klinik  ale także pewna przebudowa  klinik, które w tej 
chwili są w Szpitalu Klinicznym nr 1,  ma być przeniesiona ze 
Szpitala nr 1  cała część onkologiczna. W nowym szpitalu po-
wstanie nowoczesne Centrum Onkologii z klinikami onkologii 
klinicznej, radioterapii, chemiote-
rapii z odcinkami dedykowanymi 
poszczególnym nowotworom; 
ginekologia onkologiczna, chi-
rurgia onkologiczna, neurochi-
rurgia i klinika neurologii. Ma być 
rozbudowane nowoczesne cen-
trum chirurgii robotowej, urolo-
gia, laryngologia, neurochirurgia. 
Mają powstać też oddziały, któ-
rych nigdy nie było w Rzeszowie, 
oddział immunologii klinicznej. 
Ma być na nowo stworzona en-
dokrynologia z medycyną nukle-
arną. Ma też powstać zaplecze  
tego szpitala w postaci rozbu-
dowanego Uniwersyteckiego 
Centrum Zdrowia Psychicznego. 
Planowana jest też klinika medy-
cyny paliatywnej, klinika geriatrii. 
W Świlczy ma być również bar-
dzo nowoczesne centrum der-
matologiczne, które  się  będzie 
zajmowało nie tylko nowotwora-

Wywiad

mi skóry ale też marzymy i czynimy starania, żeby tam powstał 
pierwszy oddział chirurgii i medycyny plastycznej. Oczywiście 
będzie też zaplecze internistyczne, neurologiczne. Oprócz 
tego w  centrum medycyny spersonalizowanej  mają powstać 
nowoczesne laboratoria z genetyki, biochemii, biofizyki, dia-
gnostyki laboratoryjnej, medycyny nuklearnej. Ma być nowo-
czesne centrum obrazowania łącznie z najnowocześniejszymi 
metodami obrazowania, które  mam nadzieję, że będą dla nas 
dostępne.  Będzie nowoczesny blok operacyjny, OIOM i cen-
trum dydaktyczne czyli  kilka sali wykładowych, kilkanaście sali 
ćwiczeniowych dla studentów. Marzymy też by skojarzyć to z 
pewnym rodzajem takiego nowoczesnego centrum kongre-
sowo zjazdowego dedykowanego medycynie, gdzie mogłyby 
się odbywać zjazdy lekarskie bezpośrednio w pobliżu szpitala.

Ile ma być tam łóżek dla pacjentów?

Na tę chwilę planujemy, że będzie to około 500 łóżek. Teraz 
przy dokumentacji technicznej dopracowujemy szczegóły jak 
rozłoży się to na poszczególne kliniki.

Panie profesorze pięknie się tego słucha, założenia są 
wspaniałe ale wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ogromne 
koszty się z tym łączą. Kto się  definitywnie zdeklarował  z 
pieniędzmi?

Na wiosnę podpisano deklaracje pomocy. Zrobili to zarówno 
politycy  regionalni, czyli Pan marszałek woj. podkarpackiego 
i Pani wojewoda, ale też  dwóch ministrów rządu, czyli mini-
ster zdrowia i minister edukacji . Jesteśmy też po rozmowach 
z wieloma posłami z różnych opcji, którzy także deklarują, że 
ten projekt będą wspierać. W takiej optymistycznej wersji 
mamy nadzieję, że obiekt ten powstanie w 2027 roku, nato-
miast gdyby  ta optymistyczna wersja zawiodła to będziemy 
szukać innych  możliwości finansowania tego przedsięwzięcia. 
Do odważnych świat należy i mam nadzieję, że w czasie tych 
najbliższych 6 lat, czy nawet 10 ten szpital powstanie.

I tego sobie życzmy. Dziękuję za rozmowę. 
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Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Rafałem Filipem kierownikiem Kliniki Gastroenterologii 
z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit  Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

Fotografią oswoić chorobę
Zasłynął Pan w ogólnopolskim środowisku medycznym 
ciekawym projektem fotograficznym.  Namówił Pan kilku-
nastu pacjentów borykających się z Nieswoistym Zapale-
niem Jelit  na sesję fotograficzną, której efekty będziemy 
mogli teraz we wrześniu oglądać w  Galerii Nierzeczywistej 
w rzeszowie. Skąd ten pomysł ?

To był pomysł, który pojawił się spontanicznie, tutaj na Od-
dziale. Ale w jego realizacji wziął udział  jeszcze dr Krzysztof 
Pisarek z Wydziału Artystycznego naszej uczelni, Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Ja miałem pomysł a on ma warsztat i wiedzę. 
Z połączenia tego można było coś zrobić.   Ta idea dojrzewała 
we mnie od dłuższego czasu. Patrząc na reakcje młodych lu-
dzi po usłyszeniu diagnozy o ciężkiej chorobie, która będzie 
towarzyszyć im do końca życia chciałem jakoś im pomóc.  Na 
oddziale obserwowałem bardzo różne przyjmowanie tej in-
formacji, od spokojnych, bardzo racjonalnych, do reakcji które 
martwiły; było to wycofanie, negacja choroby, albo całkowite 
poddanie się chorobie. Stąd taka myśl, skoro mam swoje ob-
serwacje ale też wiem, że z tych chorób da się wyjść, można to 
jakoś kontrolować, można z tym nauczyć się żyć. Warto więc 
aby ci ludzie, którzy wchodzą w trudny okres życiowy mieli ja-
kiś konkretny przekaz od kogoś, kto to przeżył. Bo nikt nie bę-
dzie tak wiarygodny dla pacjenta, jak drugi pacjent, który ma 
podobne doświadczenie.

Lekarz zawsze jest przez pacjenta oceniany jako ta osoba, któ-
ra nie do końca rozumie co się z nim dzieje. My często musimy 
pacjentów dyscyplinować, czasem w zawoalowany sposób 
ich o pewnych rzeczach informować. Ten kontakt pomimo 
najszczerszych chęci jest często formalny i służbowy. Nato-
miast inny pacjent, który przeszedł  przez to samo jest bardziej 
wiarygodny.  Fotografowaliśmy więc tych pacjentów, którzy są 
już po przejściach, chorowali ciężko,  chorują długo, mają za 
sobą operacje, ciężkie doświadczenia  zdrowotne, wielokrotne 
pobyty w szpitalu. Są to osoby, które naprawdę wiedzą co mó-
wią innym, którzy mają podobny problem. 

 W jaki sposób ten przekaz miał wyglądać? 

 Miało to mieć wydźwięk pozytywny więc  chcieliśmy uchwy-
cić emocje, przede wszystkim  te już po zaakceptowaniu i 
oswojeniu choroby, w zestawieniu  z tymi  wcześniejszymi 
które towarzyszyły osobie w momencie jej rozpoznania. Naj-
trudniejszy dla pacjenta jest moment, kiedy dowiaduje się  o 
chorobie i ma świadomość, że pozostanie ona z nim do końca 
życia.  Poprosiliśmy więc pacjentów w tym projekcie fotogra-
ficznym  o retrospektywne odtworzenie w pamięci tego dnia. 
Tak powstawał portret, który miał wyrażać emocje, jakich pa-
cjent doznawał w tym  punkcie życiowym. A drugie zdjęcie 
miało być niejako w opozycji do portretu, pokazujące, że życie 
toczy się dalej, najtrudniejsze za mną ale mam zawód, mam 
rodzinę , mam dzieci, spełniam się w życiu osobistym, zawo-

dowym, a nawet mam jeszcze czas, siły i ochotę na hobby.  I 
właśnie te drugie zdjęcia pokazują tych ludzi w takich normal-
nych, sympatycznych sytuacjach.  Tutaj pacjenci mieli dowol-
ność własnej prezentacji, nakreślaliśmy im tylko co chcemy 
osiągnąć, natomiast oni sami proponowali kontekst  w jakim 
chcą być przedstawieni. Mamy tutaj i zawody z odpowiedni-
mi rekwizytami, przeróżne hobby, niektóre bardzo ciekawe.  Te 
zdjęcia  mają pokazywać normalność. I chyba to się w dużej 
części udało, bo odzew pacjentów, którzy to oglądali jest dobry.

Jak wygląda życie pacjenta z NZJ ?

To są dwie choroby osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego i choroba Crohna. Trzeba nauczyć się z nimi żyć. Ale 
jest jeszcze problem ich wstydliwości. O tych chorobach się 
nie rozmawia ze względu na ich specyfikę. Pacjenci np. mają 
okresy długotrwałych biegunek, co powoduje szereg nie-
komfortowych sytuacji życiowych i zawodowych.  Te choroby, 
podobnie jak psychiczne pozostają w pewnej niszy, która nie 
do końca się przebija do świadomości społecznej. Naszym pa-
cjentom jest trudniej. Z jednej strony trzeba o tym mówić ale 
z drugiej jest takie skrępowanie które im towarzyszy i dlatego 
nie do końca funkcjonują w przestrzeni publicznej, a powin-
ny bo ci ludzie mają określone potrzeby, które nie zawsze są 
spełniane. Prosty przykład, dostęp do toalety w miejscu pracy, 
wiem z przekazu wielu  pacjentów, że nie zawsze jest to moż-
liwe.  Myślę, że właśnie jedną z wielu funkcji, które mogłaby ta 
wystawa spełnić jest popularyzowanie problemu tych chorób. 

W momencie kiedy rozmawiamy ta wystawa jest w fazie 
przygotowań, gdzie można ją będzie zobaczyć?

Wystawę można oglądać w galerii Nierzeczywistej w Rzeszo-
wie blisko Ratusza. Otwarcie planujemy 10 września, wystawa 
będzie czynna około miesiąca. 

A jaki będzie dalszy los tych prac?

Dużo będzie zależało od tego z jakim odbiorem spotka sią ta 
ekspozycja. Jeśli będzie to pozytywny odbiór, to wtedy planu-
jemy jeszcze kilka innych miejsc. To będzie organizowane wraz 
z Polskim Towarzystwem Wspierania Osób z NZJ „J-elita”, które 
zrzesza osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Panie profesorze czy ten pomysł był efektem Pana wcze-
śniejszej pasji fotograficznej czy raczej wrażliwości  i em-
patii do swoich pacjentów?

Fotografuje od kilku lat, lubię to robić, ale jestem amatorem. 
Nie mam w tym zakresie żadnych osiągnieć.  Chyba jednak 
chciałem choć troszkę pomóc tym ludziom, którzy tak ciężko 
chorują. Jeżeli może być jakaś malutka cegiełka, żeby to wspar-
cie psychiczne pacjent mógł uzyskać, to dlaczego nie?  Być 
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może ktoś, kto odwiedzi tę wystawę inaczej spojrzy na siebie, 
na swoją chorobę i na dalsze swoje losy. Kto wie… 

Widziałam kilka tych zdjęć, są bardzo profesjonalne, czy to 
było Pana osobiste spojrzenie w obiektyw czy ukierunko-
wana współpraca z dr Krzysztofem Pisarkiem?

Ja naciskałem migawkę i spojrzenie było moje ale całą profe-
sjonalną stroną tego projektu zarządzał Krzysztof Pisarek, który 
jest artysta fotografikiem, nauczycielem akademickim. Z całą 
stanowczością chcę podkreślić, że wszelkie elementy arty-
styczne i profesjonalne to jego zasługa i korzystając z okazji 
chcę mu za to serdecznie podziękować. Jest profesjonalistą w 
każdym calu i też potrafi te rzeczy przekazywać, ja się też od 
Krzysztofa dużo nauczyłem. To także jest dla mnie bardzo waż-
na wartość dodana.

co było najtrudniejsze, były jakieś obawy związane z tym 
projektem?

Trochę obawiałem się jak sami pacjenci zareagują na ten po-
mysł. Pierwszy portret nie wymagał od nich wiele. Poprosiliśmy 
by panie na sesje przyszły bez makijażu, wszyscy w czarnych 
T-shirtach.  Drugie zdjęcie stawiało większe wymagania ale 
pozostawiliśmy dowolność własnej prezentacji.  Mieli pokazać 
się w tym najlepszym świetle, a to wymagało przygotowania 
stroju, rekwizytów, makijażu, obawiałem się czy pacjenci zde-
cydują się na ten wysiłek. Ale odzew był świetny, wszyscy doło-
żyli starań by fotografia wypadła jak najlepiej, chętnie i twórczo 
podeszli do sprawy. Byłem zdziwiony, że chorując ciężko na 
jelita z wszelkimi tego konsekwencjami, przechodząc po dwa, 
trzy zabiegi resekcyjne można uprawiać np. tajski boks. Można 
ćwiczyć jogę i to na bardzo profesjonalnym poziomie. Można 
się też spełniać jako prawnik, urzędnik państwowy czy biznes-
men prowadzący dużą firmę.  Wszystko można, trzeba tylko 
przejść ten ciężki okres choroby, uwierzyć w siebie.
 
Myślę, że ogromną rolę odgrywa tu także wsparcie nie tyl-
ko ze strony bliskich ale i lekarza, który potrafi spojrzeć nie 
tylko na chorobę ale też na człowieka i jego skrajne emo-
cje, przeprowadzić przez ten czas ciemności i strachu…..

Wszystko jest ważne. Człowiek to  jest dość skomplikowana na-
tura, w tych chorobach podkreśla się  sferę psychiczną, która 
ma ogromne znaczenie, nie tylko w zaostrzaniu przebiegu cho-
roby  ale i jej wywoływaniu. Jeśli wczytamy się w najlepsze pra-
ce które dotykają etiologii to poza czynnikami genetycznymi 
czy immunologicznymi podkreślane są także czynniki związa-
ne z psychiką człowieka. Każdy pozytywny impuls wpływający 
na psychikę człowieka, który pozwala uwierzyć, jak zachować  
racjonalne zdrowe podejście  do własnego ciała, własnej cho-
roby, powoduje, że szybciej się wychodzi z tego problemu.

A dla Pana jako lekarza czym jest ten projekt ? 

Ja się bardzo cieszę, że pacjenci w ogóle się zgodzili, propo-
nowałem w takich niecodziennych okolicznościach, zastana-
wiałem się jak zareagują, czy nie będą się czuli zobowiązani 
bo to lekarz prowadzący ich prosi, albo z obawy że może nie 
godząc się, nie otrzymają właściwego leczenia. Ale nic takie-
go się nie stało. Wszyscy w sposób bardzo otwarty do sprawy 
podeszli, za co też bardzo dziękuję moim pacjentom, bo po-
świecili przecież  trochę czasu, to były co najmniej dwa spotka-
nia, zwykle późnym wieczorem na Uniwersytecie w pracowni 
fotograficznej właśnie u doktora Pisarka. A niektórzy z nich byli 
z dość daleka…

A może pacjenci właśnie czegoś takiego oczekują od 
lekarza, ludzkiego, normalnego, prywatnego wręcz po-
dejścia?
 
Pewnie tak, ale na etapie kiedy się umawialiśmy  na zdjęcia 
wcale nie byłem tego taki pewny. To zrobienie zdjęć pozwoliło 
troszkę lepiej się wzajemne poznać. W pamięci  utkwiło mi też 
mnóstwo ciekawych historii. Te podpisy pod zdjęciami, któ-
re widzimy na ekspozycji  to spontaniczne zapisy rozmów  a 
właściwie odpowiedzi pacjentów na zasadnicze pytanie, które 
każdy z pacjentów dostawał podczas robienia wywiadu, o od-
czucia   jak przyjąłeś/ przyjęłaś tę chorobę? Co wtedy czułeś/ 
czułaś? Ja wysłuchawszy kilkudziesięciu takich historii też się 
czegoś nauczyłem. Dało mi to do myślenia w jaki sposób my w 
szpitalu z pacjentami rozmawiamy. Wydaje mi się, że czasami 
mogłoby to być bardziej profesjonalne. To nie tylko chodzi o 
słowa i przekaz ale też miejsce i formę. To wszystko jest bardzo 
istotne. I pacjenci to bardzo długo pamiętają, zwłaszcza jak się 
na tym etapie popełnia jakieś błędy.

czy po tym projekcie powstaną nowe, związane z foto-
grafią?

Myślę, że coś na pewno ale niekoniecznie związane z medy-
cyną. Jest wiele ciekawych projektów fotograficznych, konkur-
sów także dla lekarzy. Mam coś w głowie ale póki co nie będzie 
to miało chyba nic wspólnego z pacjentami. Pewnie pójdę w 
innym kierunku ale sądzę że wciąż głównym tematem będą 
ludzie.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Praca nad tym projektem była dla
 mnie  ważnym doświadczeniem

Przewlekła choroba  i towarzysząca jej  codzienna udręka 
potrafi  zmienić  człowieka, pozbawić  go woli i radości 
życia, odebrać mu poczucie godności,  a także doprowa-
dzić do społecznej izolacji.  Projekt, w którym pacjenci  
Rafała decydują się pokazać swoje twarze, jest aktem jej 
przełamania – oto jesteśmy my z naszą chorobą, która,  
choć odcisnęła  bolesne  piętno na naszym życiu, nie 

odebrała nam marzeń i planów. Podwójne portrety, z 
których jeden jest samodzielną  kreacją naszych boha-
terów, pokazują  ich walkę o podmiotowość. Nie są  tu  
cierpiącymi   ofiarami , lecz „Napoleonami”, którzy podej-
mują wyzwanie,  jakim jest  tak zwane „normalne  życie” . 
Czynią  to z poczuciem humoru, dystansem wobec wła-
snej  słabości.

Praca nad tym projektem  była dla  mnie  ważnym do-
świadczeniem, że można w najtrudniejszych życiowo sy-
tuacjach  znaleźć siłę i wolę, by kształtować swój los. Cie-
szę się, że miałem możliwość odbycia tej lekcji, a także, 
że mogłem pomóc w realizacji tego projektu od strony 
artystycznej.

Krzysztof Pisarek

Dr Krzysztof Pisarek  artysta fotografik,
współtwórca wystawy

POdzIękOWAnIe

Składam serdecznie podziękowania dla kolegów Lekarzy oraz całego personelu medycznego kliniki Gastroen-
terologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej kli-
nicznego Szpitala nr 1 w Rzeszowie za włożony wysiłek, zaangażowanie oraz profesjonalizm podczas leczenia 

mojej mamy Romany Maksymowicz. 
Życzę wszystkim Państwu wiele sił i energii w dalszej pracy dla dobra pacjentów. 

Z wyrazami szacunku,
Lek. dent. Radosław Maksymowicz 

POdzIękOWAnIe

Chciałam serdecznie podziękować Panu doktorowi Pawłowi Piszczek za bezinteresowną pomoc w leczeniu, 
podanie mi pomocną dłoń, za dobroć serca, za szacunek do ludzi, za poświęcony czas.

Jest to lekarz, który umie słuchać ludzi, nie bagatelizuje problemów zdrowotnych. Służy radą , wdraża leczenie.
Jestem mu  bardzo wdzięczna. Oby takich lekarzy było jak najwięcej. 

Pacjentka  Bernadetta Nowak
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Rajd Górski Służby Zdrowia

30 lat minęło
 W DNIAch OD 31 lIPcA DO 08 SIerPNIA DO ZATWArNI-
cY ZJechAłA GrUPA MeDYKóW WrAZ Z rODZINAMI I 
PrZYJAcIółMI, łącZNIe PONAD 170 OSóB, NA KOleJ-
NY rAJD GórSKI SłUżBY ZDrOWIA OrGANIZOWANY 
PrZeZ OKręGOWą IZBę leKArSKą W rZeSZOWIe. PO 
rOcZNeJ PrZerWIe SPOWODOWANeJ PANDeMIą cO-
rONAvIrUSA, MOGlIśMY PONOWNIe, JUż PO rAZ 30-
TY SPOTKAć SIę NA BIeSZcZADZKIch SZlAKAch Z KO-
leżANKAMI I KOleGAMI Z cAłeJ POlSKI.

Jak przez kilka poprzednich lat bazą wypadową do gór-
skich wędrówek był hotel i pole namiotowe w Zatwar-
nicy. Najwytrwalsi, jak zawsze, rozbili swoje namioty nad 
potokiem Głębokim, a ci którzy obawiali się kapryśnej 
aury zakwaterowani zostali w hotelu. Zmienna pogoda, 
zarówno wytrawnym jak i tym początkującym wędrow-
com, nie przeszkadzała w przemierzaniu połonin i berd, 
a i grzybiarze też nie mogli narzekać - trafiały się i grzyby 
i ... „okna pogodowe”.

Organizatorzy pomimo pandemicznych utrudnień za-
pewnili uczestnikom bogaty program. Po bieszczadzkich 
szlakach, wybierając ciekawe i najmniej zatłoczone miej-
sca, grupy rajdowiczów prowadziło dwóch doświadczo-
nych przewodników górskich. Wieczorami, po powrocie 
z tras, można było posilić się, pośpiewać przy ognisku, 
spotkać się z ciekawymi ludźmi Bieszczadów, którzy snu-
li swe opowieści nie tylko o Biesach i Czadach. Można 
było posłuchać pieśni Adama „Łysego” – artysty rzeź-
biarza, muzyka i poety z Czarnej. Fani serialu „Wataha” z 
dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści byłego 
pogranicznika Janusza Krupy.

Ponieważ to Rajd Służby Zdrowia, to nie mogło zabrak-
nąć tematów medycznych. Kolega Jan Wilam  podzielił 

się z nami wiedzą o przewlekłej chorobie jaką jest oty-
łość, opierając się na danych, zawartych w publikacji 
naukowej Obesitologia kliniczna. Za sprawą Agnieszki 
Tomaki dowiedzieliśmy się o „Ziołach bieszczadzkich łąk” 
czyli o „mocy na wyciągnięcie ręki”. Najmłodsi uczestnicy 
Rajdu, na warsztatach pod okiem Agnieszki, zrobili swo-
je pierwsze „zielniki”, a w środę dzieciaki wzięły udział w 
drugim „Rajdmageddonie” zorganizowanym przez Olę 
Drotlef-Pastuszkę. Na mecie tego terenowego biegu z 
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przeszkodami na maluchów czekały nagrody, medale i 
całusy rodziców. 

Jak przystało – jubileuszowy 30 Rajd Górski Służby Zdrowia 
zakończyło uroczyste spotkanie.   Były wyróżnienia i podzię-
kowania, byli goście. Były wspomnienia o kolegach, którzy 
„wskrzesili” ideę Rajdu, o tych którzy odeszli i już nie oni z 
nami lecz my o nich śpiewamy przy ognisku. Były wspo-
mnienia o początkach Rajdu, o tych pierwszych rajdach „na 
dziko” w Lisznej, czy o tych „na mokro” w Bereżkach.

Dziękując organizatorom, przede wszystkim kol. dr Marii 
Szuber i kol. dr Antoniemu Beresiowi oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie Rajdu, wszyst-

kim tym, którym „się chce”, proszę Was Koleżanki, Koledzy, 
niech Wam się znowu CHCE przyjechać tu, w Bieszczady. 
Tu znowu naładujemy nasze akumulatory, a nasza obec-
ność może przyczyni się do ochronienia tego wspaniałego 
miejsce przed brutalną dewastacją jaka obecnie trwa tutaj i 
zagraża nawet Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu.

Może jeśli będziemy tu, harvestery i piły mechaniczne w rę-
kach nieodpowiedzialnych ludzi nie zniszczą całkiem tego 
NASZEGO skrawka wspaniałej, dzikiej przyrody – ochrońmy 
ją dla nas, dla naszych dzieci i wnuków.

Bogusław Drotlef

Rajd Górski Służby Zdrowia

Zdjęcia z rajdu dostepne na stronie izby.
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Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ
Patrzę na rozbawioną twarz Asi na FB. Na zdjęciu jest z 
psem, pięknym owczarkiem. Ile to już lat?
Chyba18-cie..2003rok..około Bożego Narodzenia - w moim 
gabinecie. Pacjentka, tylko po receptę na tabletki antykon-
cepcyjne wpadła.

Właśnie, tak na jednej nodze, wcale nie zamierzając się ba-
dać. Ale ja jej nigdy wcześniej nie widziałam. Mieszka w du-
żym mieście, pracuje w firmie farmaceutycznej a ponieważ 
rodziców ma w mojej okolicy, przyjeżdża czasami. Propo-
nuję badanie, trochę zmuszając pacjentkę do dokonania 
wyboru-badanie i recepta, albo nic, niestety. Pytam o datę 
ostatniej kontroli-była dość dawno. Tym bardziej mamy mo-
tywację. Podczas badania dwuręcznego stwierdzam duży 
guz prawych przydatków i mięśniakowatą macicę. W  USG 
TV potwierdzam spory  mięśniak na tylnej ścianie trzonu i 
nieciekawie wyglądający guz jajnika. Zamiast recepty, pa-
cjentka dostaje skierowanie na markery.  Na drugi dzień 
przychodzi z Ca125 powyżej 100. Skierowanie do szpitala. 
Mija kilka tygodni. W końcu przychodzi.
- Długo czekałam na wynik…było konsylium, ale..-mówi ci-
cho, kładąc na moim biurku wyniki HP.
Guz jajnika okazał się potworniakiem, ale mięśniak.. O, nie! 
To mięsak.
Asia ma łzy w oczach, wie, co to oznacza. Jest wtorek, w 
następnym tygodniu jest zaplanowana operacja usunięcia 
całego narządu rodnego.
Mnie nie trzeba dużo, też oczy mam mokre natychmiast.
Chwilę panuje między nami cisza, przytulam ją mocno, 
obie płaczemy.
Piękna, młoda- 26 lat, narzeczony, całe życie przed nią.
Boże..

Ja ogarniam się  po chwili. Przychodzi mi do głowy pomysł. 
Zrobimy konsultacji w Instytucie Onkologii w Warszawie. 
Dzwonię do szpitala, gdzie była operowana w sprawie 
bloczka parafinowego z preparatem, oczywiście mamy 
zgodę. Umawiam wizytę u  Ordynatora Ginekologii Onko-
logicznej, prosząc o konsultację. Asia jedzie do Warszawy.
Na drugi dzień rano do mojego gabinetu przychodzi 

kobieta, od progu mówi:
-Jestem mamą Asi. Czy pani doktor wierzy w to, co pani zro-
biła? W to, że w Warszawie będzie inaczej?
-Chyba nie…ale musiałam to zrobić.
Mama Asi zaczyna płakać, przytulam ją, obie płaczemy, co 
innego mogłyśmy wtedy zrobić?
Tego dnia, po pracy jadę do Piotrkowa Trybunalskiego, do 
mamy mojego męża, leżącej wtedy w szpitalu z podejrze-
niem raka pęcherza moczowego(który później okazał się 
rakiem szyjki macicy, naciekającym na pęcherz, który to 
ja rozpoznałam przez telefon, nigdy nie badając mojej te-
ściowej).

W trakcie jazdy- słuchając Radia Zet, wysłałam raz w życiu 
sms na radiowy konkurs, z Marzenką Chełminiak. Chodziło 
o zgadnięcie tytułu utworu, który będzie nadawany. Można 
było wygrać 50tysięcy złotych. Po jakiejś chwili od wysłania 
smsa zadzwonił mój telefon. Tu Radio Zet-mówi Marzena 
Chełminiak-Zgadnij co będzie teraz grane?
-I na co Aniu przeznaczysz te wygrane pieniądze?
-Na ostatnie w życiu wakacje, dla kogoś bardzo chorego, 
mówię cicho załamującym się głosem.
Wybieram Kate Melua i jej dziewięć milionów rowerów w 
Pekinie..i...nie wygrywam. Marzena mówi:
-Te pieniądze nie będą ci potrzebne..
Mija kilka tygodni. Przychodzi Asia. Stawia mi na biurku 
duże pudełko Prince Polo. Co to jest?
Daje mi HP z Warszawy.
Czytam: Ilość podziałów komórkowych nie wyczerpuje kry-
teriów rozpoznania mięsaka.  Zaleca się USG TV co 3 mie-
siące.

Rzucamy się sobie w objęcia, i oczywiście płaczemy. Obie. 
Ze szczęścia. Asia przez lata do mnie przyjeżdżała na USG, 
rozpoznawałam jej wszystkie ciąże. Nie tak dawno urodziła 
trzecie dzieciątko. Jak wracam pamięcią do tej historii, za-
wsze mam mokre oczy. To moja najlepsza, medyczna histo-
ria. I moja nauka na życie zawodowe i prywatne -nigdy się 
nie poddawaj!

OGŁOSZENIA
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zatrudni na umowę o pracę lub umowę kontraktową lekarza specjalistę w dziedzinie 
pediatrii, w tym do pełnienia dyżurów medycznych. Kontakt -tel. 13 4309602, 13 4309603,  508233225.

Odstąpię gabinet stomatologiczny w Rzeszowie albo sprzedam tanio wyposażenie. Kontakt 606 722 706.
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Muzyczne felietony doktora Ciepieli

American dream
… potem już  nigdy nic nie było takie samo

Coś się kończy, coś się zaczyna… i tak też się stało a była 
połowa czerwca 2021 r.  Filharmonia Podkarpacka, zakoń-
czenie sezonu artystycznego 2020/2021. Jakże innego niż 
poprzednie. Muzyka przeniosła się do globalnej sieci. Go-
ściła tam przez wiele miesięcy i na koniec wróciła tak jak i 
melomani do Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej 
im.  Artura Malawskiego. Wróciła z koncertem zatytuło-
wanym „Taneczna Wiosna”. Zabrzmiały wspaniałe  utwory 
A. Coplanda, J. Williamsa, J. P. Sousy oraz H. Manciniego i J. 
Mossa. Ameryka wiek XX, taki inny świat. Usłyszeliśmy  m.in. 
typowo „amerykańską w brzmieniu” suitę z baletu „Appala-
chian Spring” („Wiosna w Appalachach”) A. Coplanda, Suitę 
ze słynnego musicalu „Chicago” oraz fragmenty z muzyki do 
filmów, m.in   Riders March z „Indiana Jones”, „Moon River” – 
walc z filmu “Breakfast at Tiffany’s” (Śniadanie u Tiffaniego”), 
„The Children of Sanchez” („Dzieci Sancheza”). Jak słyszeliśmy 
ze sceny  „Taneczna wiosna” rzeczywiście rozbłysła feerią or-
kiestrowych barw, zmysłowych melodii i porywających ryt-
mów. 

Za pulpitem dyrygenckim Mariusz Smolij, który dopełnił 
muzykę słowem komentarza.  Gdy już po wielu bisach i wie-
lu taktach swingu padały słowa pożegnania, usłyszeliśmy, że 
choć sezon właśnie się zakończył lada dzień początek festi-
wali łańcuckiego, organowego, koncertów na świeżym po-
wietrzu. 

Po koncercie  spacer z Irą w kierunku rynku. Gdzieś w 
myślach zakołatały się słowa z musicalu „West side story:   I 
like to be in America!  by me in America!  Ev’rything free in 
America  z filmu Roberta Wise Jeromego Robbinsa. Musi-
cali i filmu  -  takiej amerykańskiej wersji „Romea i Julii”, ale  
i historie o tych, których znaliśmy, tych  co zostawili domy, 
bliskich, swoją przeszłość i pojechali szukać lepszego życia.                                                                                                                                           
… Potem już nigdy nic nie było takie samo.

Czas jednak biegł i 4 lipca 2021 w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Orkiestra Kameralna Pol-
skiego Radia AMADEUS pod kierownictwem Agnieszki 
Duczmal zainaugurowała tegoroczny festiwal EMANACJE. 
Podczas koncertu otwierającego usłyszeliśmy kompozycje 
Mozarta, Beethovena, Dworzaka i Pendereckiego.  Tego-
roczne Emanacje miała wypełnić różnorodna muzyka. Od 
XVI-wiecznych arcydzieł, przez muzyką klasyków wiedeń-
skich, muzykę Chopina i innych romantyków, po twórczość 
kompozytorów XX i XXI wieku. Koncert rozpoczęło działo K. 
Pendereckiego pt. „Trzy utwory w dawnym stylu.  W twórczo-
ści Krzysztofa Pendereckiego był to ukłon w stronę muzyki 
dawnych epok. Utwory te stanowią zestawione razem frag-
menty muzyki do filmów takich jak „Passacaglia na Kaplicę 
Zygmuntowską” (1966), fragmenty muzyki z filmu Wojciecha 
Jerzego Hassa „Rękopis znaleziony w Saragossie” (1964) a tak-
że muzyki pojawiającej się w filmie Je t’aime, je t’aime Alaina 
Resnais (1968). 

Kolejna to sławna Sonata fortepianowa cis-moll op. 27 nr 
2 „Księżycowa” w aranżacji  na orkiestrę smyczkowa  J. Ko-

walewskiego.   Jak wiadomo z historii muzyki, krytyk Ludwig 
Rellstab porównał rozkołysaną muzykę pierwszej części 
sonaty do migotania światła księżyca na wodach szwajcar-
skiego Jeziora Czterech Kantonów. Podobnie z wielkim od-
daniem o muzyce sonaty księżycowej, wiele lat po śmierci 
poety wypowiadali się wielcy romantycy, tacy jak Hector Ber-
lioz  i Ferenc Liszt.  

Niemniej wspaniale zabrzmiało „Divertimento F-dur KV 
138 (1781)” Wofganga Amadeusza Mozarta, ale dopiero w 
drugiej nastąpił czas dalszej fascynacji Ameryką.  Wówczas 
to zabrzmiała orkiestrowa aranżacja kwartetu smyczkowego 
F-dur op. 96 „Amerykańskiego” Antonína Dvořáka dokonana 
przez Agnieszkę Duczmal a wykonana przez Orkiestrę Kame-
ralną Polskiego Radia AMADEUS.

 Jak określa się to współcześnie, emigracja Antonina 
Dvořáka do Stanów Zjednoczonych wiązała  się z objęciem 
przez artystę stanowiska dyrektora National Conservatory w 
Nowym Jorku.  Wtedy też powstała IX Symfonia „Z Nowego 
Świata” oraz dwa inne utwory noszące „amerykańskie” pod-
tytuły: Kwintet Es-dur op. 97 oraz Suita A-dur op. 98. Dzieła 
te zostały zainspirowane muzyką różnych społeczności za-
mieszkujących Amerykę Północną: Indian, Afroamerykanów, 
czy nawet Irlandczyków. Dzieła te brzmią trochę egzotycz-
nie i jednocześnie ludowo.  

Pamiętam wysłuchany za pomocą Internetu koncert or-
kiestry pod dyrekcją Gustawo Dudamela – wenezuelskiego 
dyrygent i skrzypka, obecnie dyrektora muzycznego Orkie-
stry Filharmonii w Los Angeles, grany przez Młodzieżową Or-
kiestrę Symfoniczną Simóna Bolívara w Caracas. W centrum 
widowni zasiadał wówczas  Jego Świątobliwość papież Be-
nedykt XVI. 

Wracając z Lusławic do domu rozmawialiśmy z Irą o mu-
zyce, Ameryce, naszych najbliższych, którzy opuścili ziemię 
podkarpacką i pojechali tam do Nowego Świata, wielu nie 
wróciło do dziś …   a niektórzy wrócili aby spocząć w ojczy-
stej ziemi. 

 … Potem już nigdy nic nie było takie samo. 
Tegoroczny sezon wakacyjny dostarczał ciągle nowych 

i nowych wyzwań. Nie wierzyłem, że tak można, ale Ame-
rykański kontratenor  Derek Lee Ragin podkładał głos pod 
śpiew aktora -odtwarzającego główna role w filmie  „Farinelli: 
ostatni kastrat”.  

A jednak, w połowie lipca w ramach ICE Classic w Cen-
trum Kongresowym ICE Kraków usłyszałem po raz pierwszy 
jak śpiewa wybitny polski kontratenor Jakub Józef Orliński, 
uważany za jedno z największych odkryć w świecie muzyki 
klasycznej ostatnich lat. Zabrzmiała muzyka pochodząca z al-
bumu Facce d’amore, na który złożyły się utwory Cavallego, 
Handla, Bononciniego czy Contiego. Artyście towarzyszył 
specjalizujący się w wykonawstwie dawnych oper zespół „Il 
Pomo d’Oro”.  Gdy wracaliśmy z Irą do domu,  u podnóża 
Wawelu rozmawialiśmy -  choć muzykę kontratenorów zna-
łem wcześniej choćby z wykonania Philippa Jaroussky’ego 
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Muzyczne felietony…

– jak tu i teraz można tak wspaniale interpretować muzykę 
baroku. 

 … Potem już nigdy nic  nie było takie samo. 
Tak też się stało po raz kolejny i tegoroczny sezon waka-

cyjny dostarczał ciągle nowych i nowych wyzwań. W słonecz-
ną niedzielę 15 sierpnia 2021 r. a jest to data szczególna, na 
Rynku miało miejsce wydarzenie, gdzie wieńcami i śpiewem 
uświetniono dzień Wojska Polskiego, a później zabrzmiała 
muzyka, cały plac wypełniły dźwięki miejskiej orkiestry dętej. 
W pierwszej części marsze legionowe, piosenki partyzanc-
kie i utwory współczesne później utwory współczesne i to 
na co czekałem od dawna. Był to „American Patrol” to po-
pularny marsz napisany przez Franka White’a   Meachama 
w 1885 roku. Utwór, na który czekałem, który podziwiam, 
często słucham. Jest to połączenie zarówno oryginalnych 
motywów muzycznych kompozytora, jak i melodii z amery-
kańskich piosenek patriotycznych z epoki, takich jak „Colum-
bia, klejnot oceanu”, „Dixie”.” i „Yankee Doodle”. Utwór zaistniał 
ponownie, gdy orkiestra Glenna Millera nagrała swingową 
wersję marszu zaaranżowaną przez Jerry’ego Graya w 1942 
roku, format „patrolowy”, stosowany także w Marszu tureckim 
Beethovena, był popularny w drugiej połowie XIX wieku i in-

nych kompozycjach.  Glenn Miller nagrał piosenkę w kwiet-
niu 1942 r.

…Potem wróciły dźwięki piosenki legionowej, zabrzmia-
ła „Szara piechota”: Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, 
Nie noszą ni srebra, ni złota” …W ostatnich dniach sierpnia 
1981 r. po dwumiesięcznym obozie wojskowym w Kielcach, 
podobnie jak wielu kolegów absolwentów akademii me-
dycznych Lublina, Warszawy, Białegostoku i Krakowa zdjąłem 
mundur.  Prawie we wszystkich szpitalach Podkarpacia, Ma-
łopolski, Mazowsza, Podlasia i Lubelskiego można ich spo-
tkać…  

Każdego dnia - szczególnie w dniach pandemii,  przy-
chodząc do pracy gdzieś tam głęboko w myślach rozważam 
- jak to jest,  że każdy z nas od tylu lat  „ w pierwszym szeregu 
podąża na bój…”.     Pamiętam końcem listopada koncert 
zespołu Dżem i Ryśka Riedla w DK „Mors” w Dębicy, niedługo 
później był 13 grudnia…  

… Potem już nigdy nic nie było takie samo. 

Dr n.med. Lesław Ciepiela 

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Afryka - Kamerun - w Djouth,
czyli na końcu świata
z wizytą u Pigmejów

WSTęP 
Podczas misji medycznej w Kamerunie zimą 2014 
roku miałem okazję odwiedzić niezwykłe miej-
sce, jedno z takich, które określam mianem „koniec 
świata” .

„Koniec świata” to takie miejsce, do którego dociera się z bar-
dziej znanych i dostępnych miejsc, a jak już się tam jest, to 
dalej nie ma już nic, a potem, jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, 
zaczynają się pojawiać co raz bardziej dostępne i znane miej-
sca. Jednym z takich miejsc jest wioska Djouth we wschodnim 
Kamerunie, znajduje się głęboko  w dżungli, niedaleko od gra-
nicy z Republiką Środkowoafrykańską, rejon zamieszkały przez 
Pigmejów z plemienia Baka. Ale zacznijmy od początku: 

Pomysł, żeby pojechać na misję do Kamerunu powstał latem 
2013r. i stopniowo dojrzał do realizacji. Przygotowania i zor-
ganizowanie wyjazdu zajęły kilka miesięcy. Zgromadzenie le-
ków (od firm farmaceutycznych), okularów (pochodzących ze 
zbiórki), wypożyczenie sprzętu do badania oczu (od kilku fun-
dacji), zakup biletów, zorganizowanie wiz, wyposażenia, szcze-
pienia i wiele innych spraw. Zarezerwowałem sobie przerwę w 
pracy na przełomie stycznia i lutego i poleciałem. 

PODróż
Wyruszam z Koła, po drodze, w Koninie, zabieram z sobą ko-
leżankę - Joasię - dentystkę, która podróżuje „równolegle” ze 

mną, w ramach akcji „Dentysta w Afryce”. Joasię do Konina 
przywozi jej brat. Umawiamy się „na telefon” żeby zsynchroni-
zować czas. Udaje się idealnie – zjeżdżam z autostrady w umó-
wione miejsce w momencie, kiedy właśnie tam dojeżdżają. 
Chwilka na przepakowanie bagażu i już jedziemy razem dalej, 
do Berlina. To pierwszy etap podróży. Na parkingu w pobliżu 
lotniska zostawiam samochód. Z lotniska Berlin Tegel lecimy, 
ja przez Paryż, Asia przez Brukselę. Spotykamy się dopiero w 
Kamerunie, na lotnisku w stolicy kraju – Yaounde. Przylatuje-
my tam nocą, ja nieco wcześniej. Lotnisko jest zlokalizowane 
kilkanaście kilometrów od stolicy, w pobliżu wioski Nsimalen, 

w dżungli. Płyta lotniska jest niezbyt rów-
na, samolot po wylądowaniu wykonuje 
kilka „skoków”, musi też szybko wyhamo-
wać prędkość, bo pas jest niezbyt dłu-
gi. Po wylądowaniu podjeżdżamy pod 
budynek lotniska i po chwili wysiadam 
z samolotu. Wychodząc z pokładu czuję 
zapach Afryki, pachnie niezwykle, zatrzy-
muję się na chwilkę i zachwycam się nim 
(to zapach dżungli, która po słonecznym, 
upalnym dniu jest nasycona aromatami 
wszystkich roślin, zmieszanym z odrobi-
ną dymu z okolicznych wiosek, wieczór 
to pora przygotowywania posiłków), po 
schodach schodzę na płytę i pieszo prze-
mieszczam się do budynku lotniska. Tam, 
po kilku kontrolach i mierzeniu tempera-
tury odbieram bagaż i czekam w dużej 
hali przylotów na Joasię, która przylatuje 
ok. godzinę później. Na zewnątrz odbiera 
nas Siostra Nazariusza Żuczek – polska mi-
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sjonarka. Z lotniska jedziemy do misji Dominikanek w Yaounde, 
tam nocujemy. Rano, po śniadaniu pakujemy bagaże na samo-
chód – Toyotę Hilux – auto, które świetnie sobie radzi w trud-
nych, afrykańskich warunkach, i ruszamy w drogę, do Abong 
Mbang – miasta, w którym będziemy stacjonować, odległego 
o 230 km od Yaounde. Przed wyjazdem ze stolicy jedziemy jesz-
cze po zakupy do kilku dużych marketów, poza stolicą duże 
sklepy są jeszcze tylko w Duala (dużym mieście portowym nad 
brzegiem oceanu, większym od stolicy) i kilku miastach w za-
chodnim Kamerunie. W tych sklepach można kupić artykuły 
niedostępne na prowincji. Potem odwiedzamy duży bazar, tam 
kupujemy żywność taniej niż od tubylców na targu w Abong. 
Po drodze wjeżdżamy jeszcze na chwilę do misji w Ayos, od-
wiedzamy polskie misjonarki, które prowadzą tą misję, a potem 
jeszcze Atok, gdzie polscy Marianie prowadzą dużą szkołę. Po 
południu docieramy do misji w Abong Mbang. 
 
Misja w Abong Mbang położona jest na południowych pe-
ryferiach miasta, które liczy ok. 17 tys. mieszkańców. Z uwagi 
na brak wyższej zabudowy (tylko nieliczne budynki mają dwie 
kondygnacje) i bardzo rozległy teren, w którym ta zabudowa 
jest tak mało widoczna,  trudno uwierzyć, iż może tu mieszkać 
więcej jak kilkaset osób. Abong – Mbang leży we wschodniej 
części Kamerunu. 
 
Przylecieliśmy w nocy z piątku na sobotę, w sobotę po połu-
dniu dotarliśmy do Abong, Zostało jeszcze dużo czasu na przy-

gotowanie gabinetu do pracy i zapoznanie się z najbliższym 
otoczeniem. Odwiedziliśmy przychodnię, która mieści się w 
centrum miasta, przy jednej z głównych ulic, tam zrobiłem 
serwis urządzeń, pozostawiłem leki i zabrane z sobą okulary, 
na miejscu był już  duży zapas okularów wysłanych wcześniej. 

Od poniedziałku przyjmowaliśmy pacjentów, od godziny 9.00 
rano do 13.00, potem przerwa na obiad i od 15.00 do 18.00, 
czasem dłużej. Pracy było dużo, bo i pacjentów dużo. Przed 
naszym przyjazdem, od kilku tygodni, ogłaszano w okolicy, że 
będą lekarze i będzie można skorzystać z usług dentystki i oku-
listy. W poniedziałek, pierwszego dnia pracy, przed przychod-
nią zgromadził się tłum kilkuset osób. Trzeba było sporządzić 
listę, pierwsze trzy dni zajęło udzielanie pomocy pacjentom z 
pierwszego dnia naszej pracy. 

W wolnych chwilach mieliśmy kilka wycieczek po okolicy. Było 
ich kilka, jak na tak krótki pobyt to i tak dużo. Pierwsza do rezer-
watu w dżungli, z wizytą w wiosce i zwiedzaniem plantacji ba-
nanów. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać oczywiste, ba-
nany nie są tak popularnym pożywieniem w Kamerunie. Dziko 
rosnące nadają się głównie jako karma dla zwierząt. Odmiany, 
które są smaczne pochodzą z plantacji i wprawdzie można je 
kupić, ale są drogie, i w związku z tym dla przeciętnego Afry-
kańczyka praktycznie nieosiągalne. 

Lekarze na misjach   
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wylot mam ze stolicy tuż przed północą. Wyruszamy z Sio-
strą Nazariuszą ok. południa, po drodze zaglądamy jeszcze 
na chwilę do misji Marianów w Atoku i jedziemy do Yaounde. 
Tam odwiedzamy bazar – kupuję ostatnie drobiazgi – pamiąt-
ki. Obiad z przerwą na łatanie dziury w kole – wjechaliśmy na 
grubą śrubę – dziura w oponie wielka, palec można włożyć 
bez trudu. Wieczorem przyjeżdżamy na lotnisko. Jeszcze masa 
formalności, odprawa bagażu, opłaty, kontrola, wszędzie kolej-
ki, więc czas się nie dłuży i już za chwilę wsiadam do samolotu. 
Ale pożegnanie z Afryką wydłuża się, niestarannie zapakowany 
do kontenera bagaż wysypuje się przy załadunku do samolo-
tu na płytę lotniska, trzeba bagaże pozbierać, poukładać od 
nowa i dzięki temu wylot opóźniony jest o ok. godzinę, niby 
drobiazg, ale spóźniam się dzięki temu w Paryżu na przesiadkę 
do Berlina i po przebukowaniu lotu mam leniwe 6 godzin na 
zwiedzanie lotniska. Wreszcie jest mój lot, docieram do Berlina 
po południu zamiast rano. Odbieram bagaż, jadę na parking, i 
samochodem wracam do domu. Po 400 km jazdy, wieczorem, 
docieram wreszcie do domu, zmęczony podróżą zasypiam w 
wannie podczas kąpieli, budzi mnie zimna woda, więc uzupeł-
niam ciepłą i znowu śpię. Za kilka chwil do pracy. Zaczyna się 
ciężki tydzień…

Ale już po dwóch tygodniach zaczynam myśleć o powrocie 
do Afryki…

Wróciłem, nie jeden raz, a teraz czekam na kolejny, przekłada-
ny już wielokrotnie z powodu COVID, mam nadzieję, że tym 
razem się uda. 

D. Tuleja
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Dr Dariusz Tuleja lekarz okulista, właściciel i kierownik Specja-
listycznego ZOZ w Kole, znany jest już Czytelnikom Biuletynu. 
Od 2014 roku bierze udział w misjach humanitarnych w kra-
jach Afryki w ramach akcji „Okuliści dla Afryki”. Od kilku lat 
jest uczestnikiem Rajdu Górskiego Służby Zdrowia, gdzie opo-
wiada uczestnikom  o udziale w misjach i wyprawach.  Swoimi 
przeżyciami dzielił się już na łamach naszego pisma. Opowieść 
o Kamerunie to kolejny reportaż z jego lekarskich humanitar-
nych wypraw.

Odwiedziliśmy dwukrotnie misję w pobliskim, odległym o 
nieco ponad 50 km Atoku, tam mieliśmy spacer po dżungli, 
widzieliśmy w okolicy dwie studnie z pitną wodą dla miesz-
kańców okolicznych wiosek, jedna z nich była  ufundowana 
przez fundację POLISH AID. Innym razem pływaliśmy łodziami 
– dłubankami po rzece Nyang – w towarzystwie dzieci z oko-
licznej wioski. 

W drugim tygodniu pojechaliśmy do misji w Djouth, do 
Pigmejów, głęboko w dżungli, właśnie do takiego końca 
świata. W Djouth są trzy misjonarki, dwie z Polski i jedna 
z Kamerunu. Siostry Alicja i Symeona prowadzą szkołę i 
przedszkole dla ok. 200 dzieci, a Siostra Donata zajmuje się 
ośrodkiem zdrowia, jest to jedyna placówka medyczna w 
promieniu ponad 100 km. 

Wyposażenie ośrodka to laboratorium analityczne (unit), kar-
diotokograf do badania tętna płodu, jest też sala porodowa, 
gabinet zabiegowy i trzy sale chorych, każda z dwoma łóżkami 
dla pacjentów wymagających leczenia stacjonarnego. Siostra 
Donata zajmuje się tam diagnostyką podstawowych schorzeń, 
leczy malarię, odbiera porody, nacina ropnie i zszywa rany. Jest 
tam oczywiście jeszcze dużo drobnego wyposażenia, ale stoi 
też niezwykły dar: aparat USG - stary, lampowy, z małym moni-
torem, na domiar złego nieczynny, z uszkodzonym zasilaczem. 
Nigdy nie był tu używany. Stoi jak pomnik głupoty. Aparat ten 
wysłano z Europy, z jakiegoś szpitala, nie będę pisał z jakiego 
kraju. Nie wiem jakie były koszty transportu do Kamerunu, ale 
tu, żeby go odebrać z portu w Duali, trzeba było zapłacić za 
niego duże cło, zorganizować i zapłacić transport – kilkaset 
kilometrów i wstawić do przychodni. Piszę o tym, żeby czytel-
nicy uczestnicząc w różnych akcjach dobroczynnych mieli na 
uwadze, że czasem warto pomyśleć, zanim się jakiś radosny 
pomysł dopuści do realizacji. Podczas pobytu w Djouth od-
wiedziliśmy kilka pigmejskich wiosek, widzieliśmy jak mieszka-
ją ludzie, dla których dżungla jest domem, dla których poru-
szanie się w gąszczu tropikalnego lasu nie stanowi problemu, 
a dystans 25-30 km w ciągu dnia, bez kompasu, jedynie z ma-
czetą w ręku, to norma.  

POWróT
Sobota – ostatni dzień pobytu. Od rana pakuję się. Spokojnie, 
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Pamiętajmy o ogrodach….

Wrzosy doskonale czują się w naszym klimacie. Posiadają sze-
roką gamę barw, dzięki czemu możemy stworzyć z nich efek-
towne rabaty jak z kwitnących bylin. Warto łączyć je z wrzoś-
cami krwistymi, aby również wiosną kompozycje były pełne 
barw. Wrzosowe kobierce dobrze jest podsadzić kępami ko-
strzewy i zimozielonymi różanecznikami, które zimą dodadzą 
rabacie zieleni, a dorzucą koloru wiosną. Szybki i najlepszy 
efekt uzyskamy działając dużymi plamami koloru. Tak postę-
pując unikniemy chaosu i pstrokacizny w ogrodzie, a rabaty 
wyglądać będą jakby świeżo wyszły spod pędzla artysty. 
Jeśli mamy w ogrodzie suche, słoneczne stanowiska możemy 

zasadzić je pachnącymi jesienią wrzosami. Lokalizując wrzo-
sowisko trzeba mieć na uwadze także potrzeby roślin związa-
ne z przepuszczalnością podłoża i kwaśnym jego odczynem. 
Wrzosy kochają słońce i nie znoszą nadmiaru wody.
Kojarzone z wrzosami wrzośce mogą rosnąć zarówno w słoń-
cu, jak i półcieniu, podobnie jak azalie, borówki czy żurawiny. 
Natomiast różaneczniki potrzebują więcej cienia i bardziej 
wilgotnego stanowiska. Jednak wszystkie te rośliny to dobre 
towarzystwo dla wrzosów.
W ostatnim czasie zdominowały rynek i cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wrzosy pączkowe, których kwiaty nie otwie-
rają się - trwają w pączkach i są bardzo dekoracyjne, często aż 
do wiosny, dopóki nie wysuszą ich smagające wiatry. Ta gru-

pa wrzosów nadaje się również na jesienno-zimowe kompo-
zycje na balkony i tarasy. Jak widać, dziś wrzosy coraz częściej 
pojawiają się w ogrodach, a często grają w nich główną rolę. 
Oprócz roślin wrzosowatych dobrze z wrzosami komponują się 
wąskie, kolumnowe iglaki (jałowce), brzozy (zwłaszcza brzoza 
pożyteczna o pięknej, białej korze), żarnowce i karłowe sosny. 
Również trawy - rozplenice, kostrzewy, miskanty - falujące na 
wietrze nie tylko dodają rabatom lekkości, ale również rozmy-
wają intensywne barwy kwitnących wrzosów, tworząc niesa-
mowitą ogrodową tęczę. Ta wrzosowa feeria barw zaprasza nas 
do ogrodu i pozwala przedłużyć lato i cieszyć się jego urodą.

Na koniec dobra rada. Jeśli mamy ciężką, gliniastą ziemię w 
ogrodzie, najlepiej wybrać 10-15 cm ziemi, a miejsce to wy-
pełnić kwaśnym torfem lub ziemią dla wrzosów. Tak założona 
rabata długo nas będzie cieszyć  swoją urodą. Pamiętajmy jesz-
cze, że wiosną (marzec/kwiecień) wrzosy należy przyciąć. Jest 
to warunek dobrego wzrostu i pięknego kwitnienia wrzosów. 
Trzeba je przycinać systematycznie, każdej wiosny, odcinając 
pędy poniżej miejsca z którego wyrastały kwiaty.
Z późnoletnim pozdrowieniem, wraz ze słodkim, miododaj-
nym zapachem wrzosów

 Anna Rydzik
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