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Kolejny niespokojny rok dobiega końca. Przyzwyczailiśmy się do pandemii, 
do nadmiernych zgonów, które nie robią już na ludziach większego wra-
żenia. Strach przed szczepionką jest większy niż strach przed śmiercią. Te 

refleksje przewijają się także w naszym Biuletynie. 

W tym biuletynie znajdą państwo opinie o bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia, 
a także  o trudzie lekarzy rezydentów.
Pracę lekarza w USA przybliża  dr Marian Ołpiński, który ma prawo wykonywania 
zawodu lekarza w USA i Polsce. O nauce cierpliwości poprzez bieganie opowia-
da w cyklu lekarskie pasje dr Piotr Szredzki z Rzeszowa. 

Lekarzy, którzy prowadzą swoje internetowe audycje czyli rozpowszechniające 
się bardzo podkasty zachęcamy do udziału w konkursie na podkast roku, któ-
remu patronuje pokonany przez covid 19 na początku tego roku red. Janusz 
Majka, długoletni Redaktor Naczelny Biuletynu OIL w Rzeszowie.

W tym numerze także sportowe podsumowanie roku oraz wszystkie stałe pozycje.

Życzymy wielu radosnych chwil na przekór różnym trudnym 
sytuacjom, niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla nas 

wszystkich okresem spokoju i rozeznania spraw ważnych, 
bezpiecznych spotkań i dzielenia się dobrem, ponad podziałami.

Fotografie z wierszem pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Okiem prezesa ORL

Zgodnie z przewidywaniami po raz kolejny zmagamy 
się z Covidem. Niestety ponownie musimy próbować 
pomagać pacjentom zderzając się z problemami, któ-
re były do przewidzenia. I przykra to satysfakcja móc 
stwierdzić „a nie mówiliśmy”. Liczba dziennych zacho-
rowań oscyluje w granicach 25000 i wydaje się ona 
nieco zaniżona. Pacjenci unikają testów bojąc się usta-
wowej izolacji czy kwarantanny. Chyba też przyzwy-
czailiśmy się do zgonów. Nasze wysokie, niechlubne 
miejsce na świecie w tej kategorii nie robi już na więk-
szości obywateli większego wrażenia. I nadal pomimo 
bardzo „twardych” danych i korelacji niezaszczepienia i 
zgonu z powodu zakażenia Sars Cov 2, antyszczepion-
kowcy przy wtórze niektórych polityków hałaśliwie 
wprowadzają w błąd część społeczeństwa. Z przy-
krością i wstydem trzeba przyznać również, że nawet 
wśród nas lekarzy są tacy, którzy do tej pory pozostają 
niezaszczepieni i co więcej - odwodzą od tego swo-
ich pacjentów. Komentarz chyba zbędny. A władza jak 
już kiedyś pisałem obserwuje, flirtuje z antyszczepion-
kowcami i pewnie liczy potencjalne głosy przy urnie. 
Kilkanaście dni temu uczestniczyłem w konferencji 
zorganizowanej przez Wojewodę Podkarpackiego 
dotyczącej m. in. szczepień. Inicjatywa bardzo dobra, 
potrzebna ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nieco 
spóźniona. Szczególna sytuacja (mam na myśli szcze-
pienia oczywiście) na tzw. ścianie wschodniej, m. in. 
naszym Podkarpaciu doczeka się pewnie kiedyś wielu 
opracowań.

W połowie grudnia mieliśmy hucznie obchodzić 
100-lecie utworzenia samorządu lekarskiego. Naj-
pierw uroczystości zostały zminimalizowane a kilka 
dni temu ze względu oczywiście na drastyczny wzrost 
liczby zakażeń, prezydium NRL podjęło decyzję o od-
wołaniu uroczystości. Z okazji naszego jubileuszu Pan 
Niedzielski skierował do Prezesa Andrzeja Matyi list z 
życzeniami – zapraszam do lektury na stronie NIL.

Kilka tygodni temu uczestniczyłem w spotkaniu Ko-
misji Emerytów i Rencistów. Cieszę się, że pomimo 
pandemii nasi bardziej doświadczeni koledzy znajdu-
ją chęć i czas na wspólną rozmowę. Chciałbym przy 
tej okazji poprosić wszystkich pracujących lekarzy o 
priorytetowe traktowanie kolegów emerytów. Pamię-
tajmy, że poświęcili oni dla pacjentów kilkadziesiąt 
lat pracy, byli naszymi nauczycielami. I może jeszcze 
jeden trochę nieelegancki argument; każdy z nas bę-
dzie kiedyś emerytowanym lekarzem pacjentem.

Kilka myśli  na koniec roku
Ze względu na kolejną falę pandemii oraz zbliżają-
cą się zimę, przyszedł czas na zmianę formy nasze-
go protestu. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie 
zwiększona aktywność w Internecie. Media społecz-
nościowe odgrywają coraz większą rolę w naszym ży-
ciu i coraz częściej, bez względu na to czy nam się to 
podoba czy nie, decydują o naszych wyborach. Nie-
stety władza, Ministerstwo Zdrowia w szczególności, 
nie traktuje nas jak partnera. Wszystko wskazuje więc 
na to, że będziemy zmuszeni do kontunuowania akcji 
protestacyjnej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz 
waszym Rodzinom dużo zdrowia, pięknego czasu 
spędzonego w rodzinnej, spokojnej atmosferze, 
która pozwoli na chwilę odpoczynku i wytchnienia 
od naszej lekarskiej trudnej codzienności.
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Jubileusz

Izby Lekarskie mają już
100 lat
Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

równo sto lat temu, 2 grudnia 1921 r., Sejm uchwa-
lił ustawę o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich. 
Nasza samorządność po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości została uprawomocniona. Nowo powsta-
łe Izby Lekarskie samodzielnie zaczęły kształtować 
sprawy środowiska lekarskiego w ramach niezależnej 
państwowości.

Przestaliśmy być „jedynie” lekarzami, skupionymi na ra-
towaniu zdrowia i życia pacjentów. Staliśmy się także 
strażnikami praw, godności i sumienności w wyko-
nywaniu obowiązków zawodowych, partnerem we 
współpracy z państwem w sprawach dotyczących 
zdrowia publicznego, reprezentantem i głosem na-
szej społeczności.

Czy możemy obchodzić setne urodziny, skoro aż 
dwukrotnie (podczas II wojny światowej i w 1950 r. za 
czasów PRL) działalność Izb Lekarskich była zawiesza-
na? Jestem przekonany, że tak, ponieważ te decyzje 
nie zdołały zdusić poczucia misji i ambicji środowiska 
lekarskiego, a dzięki oddaniu i zaangażowaniu na-
szych prekursorów idea samorządności zawodowej 
przetrwała mimo dramatycznych wydarzeń w naszej 
historii.

Stulecie daje powód do hucznego świętowania, ale 
ze względu na trwającą pandemię nie możemy tej 
rocznicy uczcić z rozmachem, tak jak planowaliśmy. 
Szczególną formą uświetnienia stulecia samorządu 
lekarzy i lekarzy dentystów jest „Zeszyt Historyczny. 
100 pytań na stulecie samorządu lekarskiego w Pol-
sce 1921 2021”.

Ta wyjątkowa publikacja wkrótce trafi do rąk wszyst-
kich lekarzy i lekarzy dentystów. Jest to zbiór wspo-
mnień i refleksji wokół naszego samorządu – jego 
przeszłości i przyszłości, a także polskiej ochrony zdro-

wia w najszerszym rozumieniu tego pojęcia. Wypo-
wiedzi Koleżanek i Kolegów, ekspertów medycznych, 
liderów opinii i osobistości ze świata kultury i nauki, 
tworzą wielowymiarowy obraz funkcjonowania śro-
dowiska lekarskiego, jego dokonań i wyzwań, z jakimi 
się mierzyło w przeszłości i mierzy obecnie.

W tę ważną dla nas rocznicę oddajemy cześć ojcom 
założycielom i wszystkim ich następcom, którzy po-
święcali się pracy Izb Lekarskich i pielęgnowali tra-
dycję samorządności zawodowej, ponieważ jest ona 
godną uznania formą aktywności obywatelskiej na 
rzecz szczególnego dobra, jakim jest życie i zdrowie w 
jego wymiarze indywidualnym i społecznym.

Z szacunkiem i wdzięcznością myślę o wszystkich, 
którzy angażują się w działalność samorządu i wierzą 
w wartości, które mu przyświecają. Bycie jego częścią 
to przywilej, honor i odpowiedzialność. Wielki autory-
tet polskiej medycyny prof. Jan Nielubowicz, wspomi-
nał, że wzrastał w atmosferze ogromnego szacunku 
dla Izby Lekarskiej „która stała na straży i była gwaran-
tem tych wartości i norm, jakie zawarte są w etycznym 
kodeksie naszego zawodu”. Mijają lata i pokolenia, a to 
stwierdzenie brzmi jak ciągle aktualne przesłanie.

Pamiętając o chlubnej przeszłości, dostrzegając wy-
zwania współczesności i zmagając się  z pandemią, 
życzmy sobie – Koleżanki i Koledzy – wytrwałości, 
niesłabnącej wiary w siłę i znaczenie samorządu le-
karskiego, który ma konstytucyjne umocowanie, by 
sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem za-
wodów lekarskich „w granicach interesu publicznego 
i dla jego ochrony”.

Życzmy też sobie, aby samorząd lekarzy i lekarzy den-
tystów swoją siłę czerpał z jedności, poczucia wspól-
noty, zrozumienia i wzajemnego wsparcia, a ocze-
kiwana przez nas gotowość władz publicznych do 
autentycznego dialogu pomogła nam jeszcze lepiej 
służyć zdrowiu naszych Rodaków.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

List  prof.  dr. hab. Andrzeja Matyi Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej  



6 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Młodzi lekarze 

Protesty i co dalej?
Młodzi lekarze teraz Mają głos

Najmłodsze  pokolenie lekarzy wyszło we wrześniu na war-
szawskie ulice, by pokazać swoje niezadowolenie z syste-
mu finansowania ochrony zdrowia w Polsce.  Rozmowy ze 
stroną rządową nie doprowadziły do satysfakcjonujących 
rozwiązań systemowych, zaoferowano kilka kosmetycz-
nych poprawek. Lekarze rezydenci wrócili do pacjentów, 
szpitali  i książek, bo przecież cały czas się szkolą. Protest 
został przeniesiony do Internetu
Podczas protestów, rezydentów wspierali mocno stażyści, 
jeden z nich  lek. Krzysztof Kiper podzielił się na naszych 
łamach swoimi spostrzeżeniami z przebiegu Protestu w 
Białym Miasteczku 2.0 w Warszawie. 

Wiatr zMiany

“Po co ci to”, “To i tak niczego nie zmieni”, “Chce ci się jechać 
taki kawał drogi” - to komentarze, które słyszy każdy, kto 
oznajmia, że jedzie wesprzeć protest pracowników ochro-
ny zdrowia w Białym Miasteczku 2.0. w Warszawie. Też to 
usłyszałem, ale postanowiłem pojechać, bo chcę pracować 
w godziwych warunkach i chcę, by nasi pacjenci mieli do-
stęp do najlepszych specjalistów. Bycie obojętnym i bier-
nym to nie jest żadne rozwiązanie. 

Przez trzy dni listopada wraz z czwórką lekarzy - Kamilą Le-
śniak, Karoliną Rylską, Mateuszem Farasiem, oraz Wiktorem 
Kuzinem, członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszo-
wie, wspierałem bezpośrednio protest medyków. Przed 
Kancelarią Premiera rozstawione są białe namioty. Od po-
nad dwóch miesięcy przedstawiciele protestu próbują 
rozmawiać z rządem, by wypracować dla pracowników 
ochrony zdrowia warunki, w których moglibyśmy w końcu 
normalnie pracować, a pacjenci korzystać z naszej wiedzy 
i umiejętności. 

Są tacy, którzy uważają, że kolejny protest nie ma sensu, że 
musimy robić swoje, przez lata nic się w ochronie zdrowia 
nie zmienia, więc dlaczego teraz miałoby być inaczej. Fakt, 
ci którzy pamiętają protesty sprzed lat, mogą czuć się roz-
czarowani. Gorycz mogą czuć ci, którzy od początku mówi-
li, że oklaski dla medyków w pierwszych miesiącach pande-
mii i tak obrócą się przeciwko nam. Do trwającej od dekad 
ciężkiej sytuacji w polskiej ochronie zdrowia przyzwyczaili 
się pracownicy, którzy dziś nierzadko powtarzają: przestań-
cie protestować, weźcie się do pracy. Patrząc na realia, nie 
dziwię się im, ale to nie znaczy, że nie możemy działać. 

Idzie nowe. I każdy, kto w to nie wierzy, powinien do Bia-
łego Miasteczka 2.0. pojechać chociaż na jeden dzień. My, 
wspólnie z czterema pielęgniarkami i położną z Olsztyna, 
które w tym samym czasie były z nam oraz przebywającymi 
w Białym Miasteczku 2.0 przedstawicielami innych zawo-
dów medycznych tj. fizjoterapeutami i ratownikami me-

dycznymi, przeprowadzaliśmy bezpłatne badania profilak-
tyczne. Warszawiacy mogli zbadać poziom cukru we krwi, 
ciśnienie tętnicze, zrobić testy w kierunku HCV.
Prowadziliśmy warsztaty edukacyjne z samobadania piersi 
wśród kobiet oraz chorób nowotworowych układu uroge-
nitalnego u mężczyzn. Przez trzy kolejne dni udzieliliśmy 
niezliczonych porad ogólnolekarskich dla mieszkańców 
stolicy. I szczerze mówiąc, to były jedne z najlepszych 
trzech dni mojej pracy. Dlaczego? Bo poczułem moc i siłę 
wszystkich, którzy protestując, mają na celu poprawę na-
szych warunków pracy. Po raz pierwszy miałem okazję spę-
dzić czas z pracownikami ochrony zdrowia różnych profesji. 
Pracowaliśmy, ale też mieliśmy czas dla siebie. Rozmawiali-
śmy, piliśmy wspólnie kawę, jedliśmy razem posiłki, dzieląc 
się tym, co każdy z nas przyniósł, troszczyliśmy się o siebie 
nawzajem. 

Dotarło do mnie, jak ważny jest to aspekt naszej pracy, który 
przez natłok obowiązków, stres, zostaje przez nas wszyst-
kich kompletnie pominięty. W naszej codziennej pracy nie 
mamy nawet kilku minut na to, by przywitać się z zespołem, 
by wymienić się chociażby standardowymi uprzejmościa-
mi. A przecież to właśnie spaja zespół, w takiej atmosferze 
pracuje się o wiele lepiej. Bez dobrych relacji z kolegami i 
koleżankami z pracy trudno budować coś dobrego i war-
tościowego. 

Zobaczyłem, że każdy wyciągnięty z reżimu swojej pracy, 
kiedy tylko da mu się przestrzeń do wykonywania swoich 
obowiązków w przyjemnej i pełnej wsparcia atmosferze, 
staje się zupełnie innym człowiekiem. To tam, w Białym Mia-
steczku 2.0. dotarło do mnie z całą mocą, że chora sytuacja 
w ochronie zdrowia rodzi chore warunki pracy. System jest 
chory, nie jego pracownicy i to do zmiany systemu powin-
niśmy dążyć. Tak, jak jest teraz, dłużej być nie może! A my 
nie możemy zostać obojętni, licząc na to, że “jakoś to bę-
dzie”, że ktoś za nas coś zrobi, czy zakładając, że i tak nas nikt 
nie wysłucha. 
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Młodzi lekarze 

Tkwi w nas - wszystkich pracownikach ochrony zdrowia - 
niezwykła siła. Powinniśmy stać ramię w ramię wspólnie, 
nie tylko dla naszej lepszej zawodowej przyszłości, ale też 
dla pacjentów, którymi przecież też bywamy, a jeśli nie my, 
to nasi najbliżsi. 

Na pewno każdy z nas chciałby pracować w miłej atmosfe-
rze, bez pośpiechu, ciągłej gonitwy, wiecznie niedomykają-
cego się grafiku, piętrzących się problemów, stosów papie-
rów, badań na wczoraj. I choć wydaje się to nadal mrzonką, 
zmiana jest możliwa. Nie na tu i teraz, nie w ciągu miesiąca 
czy dwóch, bo potrzebny jest proces. Każda zmiana jest 
procesem, a w Białym Miasteczku poznałem ludzi, którzy 
wierzą, że ona jest możliwa. Są wśród nich pielęgniarki z 
30, a nawet 40-letnim stażem, ale jest ogromna grupa mło-
dych ludzi, którzy niosą ten wiatr zmiany, którzy nie chcą 
usiąść z założonymi rękami, mówiąc, że my nic nie możemy. 
Możemy, nawet jeśli dziś trudno zmienić system, to zmianę 
możemy zacząć od nas samych. A to już będzie duży krok 
do przodu. 

Trzy dni spędzone w Białym Miasteczku 2.0. to były dla 
mnie i dla wszystkich, którzy decydowali się tam wesprzeć 
protest, nieocenionym doświadczeniem. Doświadczeniem, 
które przywraca wiarę, które daje poczucie solidarności, 
które pokazuje, że poza murami szpitali, placówek, przy-
chodni, wyjęci z systemu, stajemy się nawet dla siebie na-
wzajem lepszymi ludźmi. Walczmy o to lepsze.

Lek. stażysta Krzysztof Kiper

jeden dzień z życia lekarza rezydenta

Swój dzień pracy opisuje rezydentka otolaryngologii 
Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Rzeszowie 
lek .rez. katarzyna Baranowska

Rezydentura z Otorynolaryngologii zalicza się do najdłużej 
trwających szkoleń specjalizacyjnych. Składa się z dwóch lat 
modułu podstawowego oraz czterech lat modułu specjali-
stycznego. Moja rezydentura rozpoczęła się w 2016 roku. 
Jak dla każdego świeżo upieczonego lekarza, pierwsze ty-
godnie pracy obracały się wokół poznawania zasad funk-
cjonowania oraz specyfiki pracy oddziału. Szczególnie w 
tym pierwszym okresie nieoceniona była pomoc starszych 
kolegów. W ramach specjalizacji z ORL musiałam posiąść 
umiejętności badania, diagnozowania oraz leczenia scho-
rzeń z zakresu chorób głowy i szyi. Dodatkowo nieodzow-
ną częścią mojej specjalizacji jest wykonywanie operacji 
Otorynolaryngologicznych.

Mój standardowy dzień pracy rozpoczyna się o godzinie 
7.00. Na początku sprawdzam stan zdrowia pacjentów 
na Oddziale, zbieram istotne informacje o przebiegu mi-
nionego dyżuru. O godzinie 7.30 rozpoczynamy raport, a 
następnie idziemy na wizytę lekarską, podczas której kon-
trolujemy stan pacjentów oddziałowych oraz zmieniamy 
opatrunki po operacjach. W dalszej kolejności dzielimy się 
na trzy zespoły rezydentów. Jeden zespół zajmuje się do-
kumentacją medyczną, której w naszym systemie znajduje 
się za dużo. Nieoceniona byłaby w tym pomoc dodatko-
wego personelu odpowiedzialnego za prowadzenie tej 
dokumentacji, tak aby wszyscy lekarze mieli więcej czasu, 
który mogliby poświęcić pacjentowi. Kolejny zespół udaje 
się do Laryngologicznej Izby Przyjęć w której badani są pa-
cjenci kierowani do Kliniki Otorynolaryngologii, oceniane 
są wskazania co do pilności przyjęcia i dalszego postępo-
wania. Ostatni zespół udaje się na blok operacyjny. Jako 
rezydenci podstawowe zabiegi, po odpowiednim czasie 
nauki i przygotowania, wykonujemy samodzielnie pod 
nadzorem specjalistów. W bardziej zaawansowanych pro-
cedurach asystujemy starszym kolegom oraz uczymy się 
jak je wykonywać. Tak jak każdemu młodemu lekarzowi wy-
konującemu specjalizacje zabiegową marzy mi się spędza-
nie całych dni na bloku operacyjnym, jednakże przez różne 
kłopoty systemowe wynikające z nadmiaru dokumentacji, 
niedoborów kadrowych, ogromnych ilości pacjentów, nie 
do końca mogę je wszystkie spełniać. Dzień pracy w Szpita-
lu kończy się standardowo o godzinie 14.35 przekazaniem 
raportu lekarzowi dyżurnemu. Większość z nas biegnie do 
Poradni Laryngologicznej, aby przyjmować tam pacjentów 
w trybie ambulatoryjnym, nieraz trzymając kanapkę w ręce 
zamiast obiadu. W domu melduję się około godziny 19.00.
Jako rezydent często zostaję w Szpitalu do godziny 7.00 
dnia następnego na dyżurze lekarskim. W trakcie dyżuru 
konsultuję bardzo wielu pacjentów, ponieważ jesteśmy 
jedynym Oddziałem na terenie miasta Rzeszowa. Dyżury 
odbywam w pojedynkę, mając lekarza specjalistę pod te-
lefonem w razie wątpliwości lub konieczności operacji w 
trybie pilnym.
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Młodzi lekarze 

Głosem Związku

W nauce zawodu dużą rolę odgrywają dodatkowe staże, 
kursy, szkolenia, konferencje zarówno krajowe jak i zagra-
niczne. Na szczęście w naszym szpitalu nie napotykamy 
oporu w realizacji tych form nauki. Niestety takie szkolenia 
wiążą się z ogromnymi kosztami uczestnictwa, dojazdu, 
zakwaterowania. System nie przewiduje dodatkowych fun-
duszy na takie przedsięwzięcia, pomimo wymagań pacjen-
tów co do dostępu do świadczeń na najwyższym świato-
wym poziomie.
 
Ze względu na wielogodzinny tydzień pracy, wynikający z 
udzielania świadczeń w poradniach oraz dyżury lekarskie, 
ciężko jest wygospodarować czas na niezbędną w trakcie 
specjalizacji naukę, nie mówiąc już o czasie, który chciała-
bym spędzić z moją rodziną.

Lek. rez. Katarzyna Baranowska

Młodzi lekarze czują się oszukani

Rezydent trzeciego roku psychiatrii z Dolnego Śląska (nie 
podaje nazwiska): „Najbardziej rozczarowujące było zderze-
nie z oszczędnościowym (żeby nie powiedzieć skąpym) po-
dejściem szpitala – wszelkie luki i braki próbuje się wypełnić 
tymi zasobami, które się ma. Wydanie pieniędzy na nowy 
sprzęt, szkolenia, nowy personel to absolutna ostatecz-
ność. Psychiatria dziecięca wydaje mi się szczególnie tym 
problemem dotknięta, ponieważ była, jest i będzie oddzia-
łem zupełnie niedochodowym dla szpitala. Przez czas, który 

Od blisko dwóch lat zmagamy się z epidemią SARS-Co-
vid-19. Okres ten pokazał, jak w soczewce problemy ochro-
ny zdrowia, które nawarstwiały się od wielu lat. Problemy 
te były lekceważone lub wręcz niezauważane przez kolejne 
ekipy decydentów. Od lat system ochrony zdrowia dźwiga-
ny na barkach pracowników, działał na granicy wydolności. 
Ale nawet okres wojny, którą wypowiedział nam wirus, nie 
wpłynął na zmianę mentalności urzędników i nie zmienił 
sposobu ich myślenia. Niestety nadal dominuje myślenie 
życzeniowe i zasada „jakoś to będzie”, bo taka u nas „świecka 
tradycja”. Dlatego też system działa tak, że nie są zadowole-
ni pacjenci ani pracujący z nimi lekarze czy pielęgniarki. I 
tak od lat….

Białe Miasteczko

Po kolejnym proteście pracowników ochrony zdrowia, któ-
ry odbył się 11 września br w Warszawie, przed Kancelarią 

Premiera zainstalowało się „Białe Miasteczko II”. Był to wyraz 
z jednej strony gniewu i wściekłości, a z drugiej bezsilności 
i rezygnacji. Od lat już szukamy zrozumienia wśród kolej-
nych ekip ministerstwa zdrowia i od lat nasze postulaty i 
oczekiwania lądują w ministerialnym koszu spraw bezna-
dziejnych. Od lat słyszymy, że nie można wszystkiego od 
razu, że brakuje środków finansowych, że już niedługo… 
Zamiast konkretnych rozwiązań otrzymujemy kolejne 
obietnice, „ścieżki dojścia”, mapy drogowe itp. Tym razem 
białe miasteczko nie doczekało się zauważenia i poważne-
go potraktowania przez ministra zdrowia. Nie wykazał za-
interesowania również premier, bo przecież od tego ma w 
rządzie … ministra zdrowia! A minister nieodmiennie zapra-
sza do „zespołu trójstronnego”…

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Czy to już ściana? 

tam pracowałem (pomimo absurdalnego wręcz nakładu na 
pacjentów) ani razu nie wyrobiliśmy kontraktu NFZ. Jedyną 
nadzieję widzę w zmianie sposobu finansowania , rozlicza-
nia świadczeń medycznych w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Protesty i co dalej ?

Protesty młodych lekarzy wspierają  Związek Zawodowy 
Lekarzy i Samorząd Lekarski.

Dr Zdzisław Szramik, wieloletni lekarz – związkowiec  wi-
dział już wiele na przestrzeni lat  i doskonale poznał so-
cjotechniczne mechanizmy wszystkich politycznych ekip. 
Jego zdaniem ”Potrzebny jest wstrząs i to mocny, który oba-
li mity i zmowę obłudy wśród rządzących”. Dr Szramik wie-
rzy jednak, że nadzieja umiera ostatnia  dlatego nie wolno 
się poddać. „Mam nadzieję, że jeszcze nas na to stać!”.

Młodym lekarzom we wrześniowych protestach w Warsza-
wie towarzyszył prezes ORL w Rzeszowie  dr n. med. Wojciech 
Domka. Jego zdaniem zwiększenie aktywności w Internecie  
jest dobrym rozwiązaniem „Media społecznościowe odgry-
wają coraz większą rolę w naszym życiu i coraz częściej, bez 
względu na to czy nam się to podoba czy nie decydują o 
naszych wyborach. Niestety władza, Ministerstwo Zdrowia w 
szczególności, nie traktuje nas jak partnera. Wszystko wskazu-
je więc na to, że będziemy zmuszeni do kontunuowania akcji 
protestacyjnej, konkluduje szef rzeszowskiej Izby Lekarskiej.
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stolik ze znaczonyMi kartaMi

Zespół Trójstronny, działający w Ministerstwie Zdrowia na 
zasadach nieistniejącej już tzw. Komisji Trójstronnej jest list-
kiem figowym, który ma stwarzać pozory mechanizmów 
demokratycznych dla zupełnie niedemokratycznego spo-
sobu podejmowania decyzji w resorcie. Jeżeli Minister-
stwo nie przeznaczy większej ilości środków finansowych, 
to pracodawcy automatycznie nie zaakceptują oczekiwań 
płacowych pracowników. Nawet jeżeli uda się uzyskać jed-
ność wśród przedstawicieli ogólnopolskich centrali związ-
kowych (co nie jest takie oczywiste), to i tak zawsze prze-
gramy 1:2 (ministerstwo i pracodawcy przeciw). Poza tym 
wiele organizacji związkowych nie jest reprezentowanych 
w ogólnopolskich centralach, co powoduje, że decyzje ty-
czące ich pracowników podejmowane są ponad ich gło-
wami. Dlatego też nie należy upatrywać w pseudonegocja-
cjach Zespołu Trójstronnego jakichkolwiek szans na sukces, 
ponieważ jego konstrukcja z góry to wyklucza, podobnie 
jak przy szulerskim stoliku do gry w karty.

czy jest jeszcze jakaś szansa?

Białe miasteczko, po bezowocnym funkcjonowaniu przez 
2,5 miesiąca, przeniosło się do sieci. Nikt nie chciał otwarcie 
przyznać się do porażki. Zapał i aktywność wielu młodych 
ludzi wylądowały w koszu. Po raz kolejny cynizm i wyracho-
wanie rządzących okazały się mocniejsze niż dobra wola, 
zaangażowanie i aktywność wielu medyków. Nikt nie po-
myślał, że po takim potraktowaniu przez władze, oni wró-
cą do pracy odarci z godności, ze „złamanym”, nierzadko, 
kręgosłupem, ale także pozbawieni empatii i zapału. Tym 
ludziom trudno będzie już wmówić, że najważniejsze jest 
„dobro chorego”, że powinni pracować dla idei, że muszą 
się jeszcze bardziej zmobilizować, a na lepsze zarobki i wa-
runki pracy muszą jeszcze poczekać… 
Ten protest oraz „Białe Miasteczko II” pokazały dobitnie, że 
nie tędy droga. Nie liczą się marsze protestacyjne, hasła i 
„akty strzeliste”, nie liczą się nawet najbardziej oczywiste 
argumenty. Potrzebny jest wstrząs, i to mocny, który obali 
mity i zmowę obłudy wśród rządzących! 
Mam nadzieję, że jeszcze nas na to stać!

stanoWisko
Federacji Porozumienie zielonogórskie

w sprawie zaleceń rady Medycznej przy Premierze rP
dotyczących skutecznej walki z pandemią covid-19

Zarząd Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w 
pełni popiera zalecenia powołanej przez Premiera RP Rady Medycznej dotyczące obowiązko-
wych szczepień przeciw SARS-CoV-2:
1. pracowników służby zdrowia i osób mających bezpośredni kontakt z pacjentami;
2. nauczycieli szkolnych i akademickich;
3. pracowników gastronomii, handlu, administracji i służb porządkowych.

Eksperci Federacji PZ podzielają także opinię, że restrykcyjne przestrzeganie rocznych certy-
fikatów szczepień umożliwiających uczestnictwo w życiu publicznym jest niezbędne w celu 
ograniczenia ryzyka zakażeń – polityczne korzyści w zarządzaniu realiami życia społeczno-go-
spodarczego nie powinny stanowić prymatu nad zdrowiem całego narodu przyczyniając się 
do tragicznego wzrostu tzw. zgonów nadmiarowych. Zagraża to prawidłowemu funkcjono-
waniu systemu ochrony zdrowia, a zwłaszcza w sprawowaniu opieki nad polskimi pacjentami 
i ich rodzinami w POZ zmagającej się z rosnącymi trudnościami kadrowymi i dostępem do 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Głosem Związku
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Porozumienie Zielonogórskie 

aneks 1 do rekoMendacji z 26 kWietnia 2021 roku

Robert Flisiak1, Andrzej Horban2,3, Jerzy Jaroszewicz4, Dorota Kozielewicz5, Agnieszka Mastalerz-Migas6, Radosław 
Owczuk7, Miłosz Parczewski8, Małgorzata Pawłowska5, Anna Piekarska9, Krzysztof Simon10, Krzysztof Tomasie-
wicz11, Dorota Zarębska-Michaluk12

1. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok.

2. Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa.

3. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa

4. Klinika Chorób Zakaźnych w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

5. Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet im. Mikołaja Koper-
nika, Bydgoszcz,

6. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław,

7. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Gdańsk,

8. Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Odporności, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 
Szczecin,

9. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź,

10. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław,

11. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin,

12. Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce,

Autor korespondujący: Prof. dr hab. Robert Flisiak, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Polska, tel: +48 85 7416921, robert.flisiak1@gmail.com

Ze względu na nowe wyniki badań oraz decyzje instytucji rejestrujących leki, oraz gromadzone doświadczenia 
własne, konieczne stało się dokonanie zmian w zaleceniach postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, opublikowanych 26 kwietnia 2021 [1]. Wprowadzone 
zmiany dotyczą przede wszystkim leczenia podstawowego (tabela 1) i są konsekwencją szybkiego gromadzenia 
wiedzy o skuteczności rozważanych opcji terapeutycznych. Wyniki kolejnych badań uzasadniają stosowanie w 1 i 
2 stadium choroby molnupirawiru lub kasiriwimabu/imdewimabu, a w stadium 3 baricytynibu [2-5]. Zaprzestano 
natomiast rekomendowania osocza ozdrowieńców ze względu na negatywne wyniki badań [6,7]. Ze względu na 
brak dowodów naukowych na skuteczność podtrzymano nie rekomendowanie do stosowania w COVID-19 leków 
takich jak: lopinawir/rytonawir, chlorochina, hydrochlorochina, azytromycyna, fawipirawir, amantadyna, oseltamiwir 
czy iwermektyna.

tabela 1
Zalecane postępowanie farmakologiczne u dorosłych w poszczególnych stadiach klinicznych zakażenia SARS-
-CoV-2, z uwzględnieniem leczenia podstawowego i wspomagającego. Szczegółowe informacje dotyczące daw-
kowania i ograniczeń stosowania zawarte są w charakterystykach produktów leczniczych (ChPL) dla UE/Polski. Do 
czasu uzyskania rejestracji w UE i dostępności Polskiego ChPL w przypadku molnupirawiru celowe jest korzystanie z 
ChPL wydanego przez MHRA (UK), a w przypadku kasiriwimabu/ imdewimabu z autoryzacji FDA (USA).

Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS‑CoV‑2
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób

Zakaźnych z dnia 12 listopada 2021 roku
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* wiek >60 lat, otyłość, cukrzyca, choroba nowotworowa, przewlekła niewydolność krążenia, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność 
nerek, niedobory odporności, immunosupresja.
** zgodnie z informacją producenta, 6 lub 8 mg/ml fosforanu deksametazonu zawarte w dostępnych roztworach do injekcji odpowiada 4.95 lub 6.6 mg/ml 
deksametazonu.
Piśmiennictwo
1. Flisiak R, Horban A, Jaroszewicz J, Kozielewicz D, Mastalerz-Migas A, Owczuk R, Parczewski M, Pawłowska M, Piekarska A, Simon K, Tomasiewicz K, Zarębska-Mi-
chaluk D. Management of SARS-CoV-2 infection: recommendations of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists as of April 26, 2021. Pol Arch 
Intern Med 2021; 131 (5): 487-496, doi:10.20452/pamw.1597
2. Mahase E. Covid-19: Molnupiravir reduces risk of hospital admission or death by 50% in patients at risk, MSD reports. BMJ. 2021 Oct 4;375:n2422. doi: 10.1136/
bmj.n2422.
3. Fischer W, Eron JJ, Holman W, Cohen MS, Fang L, Szewczyk LJ, Sheahan TP, Baric R, Mollan KR, Wolfe CR, Duke ER, Azizad MM, Borroto-Esoda K, Wohl DA, 
Loftis AJ, Alabanza P, Lipansky F, Painter WP. Molnupiravir, an Oral Antiviral Treatment for COVID-19. medRxiv [Preprint]. 2021 Jun 17:2021.06.17.21258639. doi: 
10.1101/2021.06.17.21258639.
4. Marconi VC, Ramanan AV, de Bono S, Kartman CE, Krishnan V, Liao R, Piruzeli MLB, Goldman JD, Alatorre-Alexander J, de Cassia Pellegrini R, Estrada V, Som M, 
Cardoso A, Chakladar S, Crowe B, Reis P, Zhang X, Adams DH, Ely EW; COV-BARRIER Study Group. Efficacy and safety of baricitinib for the treatment of hospitali-
sed adults with COVID-19 (COV-BARRIER): a randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet Respir Med. 2021 Aug 31:S2213-
2600(21)00331-3. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00331-3. Epub ahead of print.
5. Weinreich DM, Sivapalasingam S, Norton T, Ali S, Gao H, Bhore R, Xiao J, Hooper AT, Hamilton JD, Musser BJ, Rofail D, Hussein M, Im J, Atmodjo DY, Perry C, Pan 
C, Mahmood A, Hosain R, Davis JD, Turner KC, Baum A, Kyratsous CA, Kim Y, Cook A, Kampman W, Roque-Guerrero L, Acloque G, Aazami H, Cannon K, Simón-
-Campos JA, Bocchini JA, Kowal B, DiCioccio AT, Soo Y, Geba GP, Stahl N, Lipsich L, Braunstein N, Herman G, Yancopoulos GD; Trial Investigators. REGEN-COV 
Antibody Combination and Outcomes in Outpatients with Covid-19. N Engl J Med. 2021 Sep 29:NEJMoa2108163. doi: 10.1056/NEJMoa2108163. Epub ahead of 
print.
6. Snow TAC, Saleem N, Ambler G, Nastouli E, McCoy LE, Singer M, Arulkumaran N. Convalescent plasma for COVID-19: a meta-analysis, trial sequential analysis, 
and meta-regression. Br J Anaesth. 2021 Aug 30:S0007-0912(21)00546-8. doi: 10.1016/j.bja.2021.07.033. Epub ahead of print.
7. Janiaud P, Axfors C, Schmitt AM, Gloy V, Ebrahimi F, Hepprich M, Smith ER, Haber NA, Khanna N, Moher D, Goodman SN, Ioannidis JPA, Hemkens LG. As-
sociation of Convalescent Plasma Treatment With Clinical Outcomes in Patients With COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2021 Mar 
23;325(12):1185-1195. doi: 10.1001/jama.2021.2747.
8. Lagevrio - Summary of Product Characteristics, https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-lagevrio-molnupiravir/summary-of-pro-
duct-characteristics-for-lagevrio
9. FDA authorizes REGEN-COV monoclonal antibody therapy for post-exposure prophylaxis (prevention) for COVID-19, https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-
-and-availability/fda-authorizes-regen-cov-monoclonal-antibody-therapy-post-exposure-prophylaxis-prevention-covid-19
10. Veklury – charakterystyka produktu leczniczego, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/veklury-epar-product-information_pl.pdf
11. RoActemra – charakterystyka produktu leczniczego, https://www.roche.pl/content/dam/rochexx/roche-pl/roche_poland_rwd/pl_PL/documents/SmPC/
roactemra_koncentrat.pdf
12. Olumiant - charakterystyka produktu leczniczego, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/olumiant-epar-product-information_
pl.pdf
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05.10.2021
Małgorzata Solecka
Kurier MP 

Małgorzata solecka: 1 października zaczęło obo-
wiązywać zarządzenie p.o. Prezesa nFz w sprawie 
koordynacji w Poz. Porozumienie zielonogórskie, 
ale też niezrzeszeni w nim lekarze Poz protestują. 
dlaczego?

jacek krajewski: Są trzy powody. Po pierwsze, spo-
sób w jaki zostało przygotowane zarządzenie, drugi 
– jak podchodzimy do wdrażania koordynacji w pod-
stawowej opiece zdrowotnej, trzeci – finansowanie. W 
każdym z tych trzech obszarów wszystko jest nie tak, 
jak powinno.  

O tym, że 1 października 2021 roku wejdziemy w etap 
opieki koordynowanej w POZ wiedzieliśmy od 2017 
roku, od momentu uchwalenia ustawy o podstawo-
wej opiece zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia i NFZ 
zdecydowanie miały czas, by przygotować rozwiąza-
nia – organizacyjne i finansowe – żeby było możliwe 
wdrożenie tego modelu.

Był przecież pilotaż…

… którego wyników nadal nie znamy. Uznano, że się 
udał. I w związku z tym, że niewątpliwie kilka rozwią-
zań sprawdzanych w pilotażu się udało, wszystkie po-
radnie POZ mają rozpocząć opiekę koordynowaną.

Zapewne wyniki pilotażu w końcu oficjalnie poznamy, 
bo może NFZ się nimi podzieli, a z pewnością można 
liczyć na Bank Światowy. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że rzeczywiście kilka elementów pilotażu POZ 
Plus będzie możliwych do zastosowania, ale są też 
takie, które co najmniej trzeba będzie dopracować. 
I trudno abstrahować od faktu, że na pilotaż zostały 
wydane spore środki, a objął on – można powiedzieć 
zaledwie – ok. 160 tysięcy pacjentów. Niewiele, jak na 
38-milionowy kraj, prawda?

Wchodzimy w obligatoryjną opiekę koordynowa-
ną nieprzygotowani, bez pieniędzy i z zarządzeniem 
płatnika napisanym na kolanie. Jak mamy nie prote-
stować?

gdy pilotaż trwał, rozważano – w dyskusjach 
eksperckich – takie rozwiązanie, że koordynacja 
będzie przywilejem, nie obowiązkiem. choćby 
dlatego, że część poradni Poz nie jest w stanie 
udźwignąć zadania.

Jest obligatoryjna, na gruncie ustawy. W POZ pojawia 
się nowe stanowisko, nowa funkcja – koordynatora. 
Ma to być osoba, jedna na 5 tysięcy pacjentów, z ta-
kimi zadaniami, które z całą pewnością nie pozwolą 
– jak sugeruje to NFZ – by wykonywał je, obok swoich 
obowiązków, jakiś dotychczasowy pracownik porad-
ni, na przykład pielęgniarka. To jest po prostu niemoż-
liwe.

W innym obszarze opieki zdrowotnej, onkologii, 
prof. adam Maciejczyk, odpowiedzialny za pilo-
taż krajowej sieci onkologicznej podkreślał, jak 
ważne jest to, by koordynatorzy byli „prawdziwi”. 
By nie dopisywano zadań z zakresu koordynacji 
dotychczasowym pracownikom, a zatrudniono 
osoby, których jedynym zadaniem jest koordyno-
wanie opieki.

Mamy identyczne spojrzenie na tę kwestię. Opieka 
koordynowana jest ważna i potrzebna. I wielu, pewnie 
większość, świadczeniodawców w POZ zainwestuje 
czas, energię, w budowanie tego modelu opieki, rów-
nież w budowanie zespołu. Z doświadczeń placówek 
uczestniczących w pilotażu jasno wynika, jak bardzo 
przybywa pracy: jest zdecydowanie więcej świad-
czeń. Aby mogły być wykonywane, POZ musi zatrud-
nić więcej lekarzy, pielęgniarek.

I oczywiście znaleźć koordynatorów. Zarządzenie 
mówi, że koordynatorzy na razie mają zająć się pro-
gramami profilaktycznymi, ale zakres obowiązków 
zawarty w tym samym dokumencie wskazuje, że tak 
naprawdę mają się zajmować wszystkim, co wymaga 
koordynacji – na przykład prowadzić przewlekle cho-
rych, uzupełniać dokumentację medyczną itd.

Koordynator ma robić wszystko, a NFZ zapewnia fi-
nansowanie za pracę w obszarze programów profilak-
tycznych – miesięcznie 49 groszy za pacjenta powyżej 
25. roku życia. Biorąc pod uwagę, że w praktyce, w któ-
rej jest 2,5 tysiąca pacjentów, osób powyżej 25 lat jest 

Zarządzenie, które może
skompromitować opiekę koordynowaną

Porozumienie Zielonogórskie 
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ok. 1,7 tysiąca. Czyli miesięcznie dostajemy z tego 
tytułu 850 złotych. Szaleństwo.

Może to będzie zaskoczenie, ale pod drzwiami na-
szych poradni naprawdę nie stoją tłumy kandyda-
tów do pracy, skandujących: „My chcemy być ko-
ordynatorami, dajcie nam 850 złotych, a jak NFZ 
znajdzie jakieś pieniądze, to nam dacie więcej”.

Rzeczywistość tak nie wygląda. Dlatego odmówili-
śmy. Zwróciliśmy się z oficjalnym pismem do mini-
stra zdrowia…

… do ministra, który kilka miesięcy temu, po 
konflikcie o aneksowanie kontraktów w Poz, 
powołał zespół, którego zadaniem miało być 
wypracowywanie rozwiązań dla zmian w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. W duchu dialogu 
i porozumienia.

Zespół pracował, działał. Zajmowaliśmy się różnymi 
kwestiami, również na przykład teleporadami, wska-
zując, że w momencie, gdy nadciąga kolejna fala 
pandemii nie jest do końca rozsądne ograniczanie 
teleporad, bo one naprawdę są potrzebnym roz-
wiązaniem w tym szczególnym czasie. Rozmawiali-
śmy też o koordynacji. W tym duchu, że to ważne i 
potrzebne, ale że choćby ze względu na pandemię 
nie było czasu na przygotowanie. W związku z tym 
startujemy z koordynacją, ale ostrożnie, od eduka-
cji, czasu na znalezienie pracowników, testowania 
nowych rozwiązań. Bez kontroli i obligatoryjności.

Ale najwyraźniej Narodowy Fundusz Zdrowia stoi 
na stanowisku, że w poradniach POZ nic się nie 
robi.

Może Fundusz zainspirował się raportem rzecz-
nika Praw Pacjenta, w którym jasno jest napi-
sane, że to właśnie na Poz było w roku pande-
micznym najwięcej skarg.

Rozmawialiśmy na ten temat z Rzecznikiem. Warto 
zwrócić uwagę, że największy odsetek tych skarg 
dotyczył możliwości dodzwonienia się do poradni 
POZ. To oczywiście dla pacjenta problem, ale czy 
aby na pewno świadczy o tym, że poradnie POZ 
nie działają, albo działają źle? Jeśli w tym samym 
momencie dzwoni dziesięć, dwadzieścia osób, a 
dwie rejestratorki odbierają każda nawet po trzy 
telefony jednocześnie, to oczywiste jest, że więk-
szość osób się nie jest w stanie dodzwonić. I już, 
zdaniem urzędników, jest to podstawa do skargi.

Ale ma pani rację – wokół podstawowej opieki 
zdrowotnej od dłuższego czasu budowany jest zły 
klimat. I decyzje, jakie zapadają, są w tym klimacie 
wprost osadzone. My możemy tłumaczyć, że nie 
jesteśmy wielbłądami, że wbrew szerzonej dezin-
formacji pracowaliśmy w okresie pandemii wcale 
nie mniej niż wcześniej, że nie zamknęliśmy się w 
pierwszych miesiącach przed pacjentami, bo nie 
chcieliśmy ich leczyć, i nie dlatego przeszliśmy na 
teleporady – ale dlatego, że nie byliśmy w stanie 
zapewnić elementarnego bezpieczeństwa sobie, 
naszym pracownikom i przede wszystkim pacjen-
tom. Ale jak ktoś woli obstawać przy swoim, cóż 
poradzić? Tylko czy to aby na pewno jest powód, 
by dobrze zapowiadające się rozwiązanie czy też 
narzędzie, jakim jest opieka koordynowana, psuć 
fatalnymi decyzjami i zarządzeniami? Takimi, które 
koordynację mogą po prostu skompromitować.

Jeśli się tego zarządzenia nie poprawi, jeśli nie da 
się czasu na znalezienie pracowników, koordynato-
rów lub – w najgorszym razie – przeorganizowanie 
praktyki w taki sposób, by obowiązki koordynatora 
był w stanie rzeczywiście przejąć już zatrudniony 
pracownik, jeśli nie znajdą się na ten cel pieniądze, 
nic z tego nie wyjdzie.

Nic nie wyjdzie z reformowania POZ, jeśli będzie się 
to odbywać w taki sposób, że zespół ministerialny 
nawet nie ma wglądu do dokumentów, jest ustnie 
zaznajamiany z propozycją rozwiązań, oprotesto-
wuje ją, a w ciągu następnych 48 godzin zostaje 
ona opublikowana jako obowiązująca. I jeszcze z 
komentarzem, że rozwiązania rekomendował ze-
spół ds. POZ. Zespół rekomendował rozwiązania 
zmierzające do wprowadzania koordynacji, a nie 
to, co NFZ zawarł w swoim zarządzeniu. Jak można 
tak wprowadzać w błąd opinię publiczną?

czy Ministerstwo zdrowia już zareagowało na 
pismo FPz?

Nie. Nadal czekamy. Jeśli nie będzie reakcji, czyli 
albo wycofania, zawieszenia zarządzenia NFZ, albo 
spotkania w ministerstwie, podczas którego wy-
słuchane zostaną nasze argumenty i następnie za-
rządzenie zostanie wycofane, zmienione, uznamy 
to za wypowiedzenie umowy, jaką zawarliśmy w 
czerwcu. Uzgodniliśmy wtedy, że będziemy rozma-
wiać w duchu wzajemnego szacunku.

Porozumienie Zielonogórskie 
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Uwaga wybory! 
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Protokół
z posiedzenia Prezydium orl w rzeszowie

z dnia  28  września  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności.  Zebranie otworzył  Prezes ORL w Rzeszo-
wie dr n. med. Wojciech Domka.

1. Ustalono termin  Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień  9 
kwietnia 2022 r. 

2. Zapoznano się z odpowiedzią prof. Alicji Dębskiej – Ślizień Prze-
wodniczącej Rady Nauk Medycznych GUMed i prof. Marcina Gruchały  
Rektora GUMed  na pytanie pełnomocnika prof. Krzysztofa Gutkow-
skiego  w sprawie informacji o rozprawie doktorskiej dr Łukasza Krupy. 

3. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zwrócił się do 
Prezesów Izb Lekarskich z prośbą o pomoc w dofinansowaniu  dzia-
łań związanych z protestem pracowników ochrony zdrowia.      Po 
dyskusji członkowie Prezydium zdecydowali o przekazaniu na ten cel  
kwoty 5 tysięcy złotych tj. 1 zł od każdego członka OIL w Rzeszowie.

4.  Zapoznano się ze stanowiskami Prezydium NRL :
    - w  sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego
     - w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach 
zawodowych
   - w sprawie projektu rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  w 
sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w 
podmiotach leczniczych  dla osób pozbawionych wolności

5. Odczytano Uchwałę ORL w Gdańsku  w sprawie zwrócenia się do 
Rzecznika Praw Pacjenta o podjęcie  działań zmierzających do popra-
wy bezpieczeństwa pacjentów.

6. Radca prawny Anna Bandelak  złożyła sprawozdanie z  Forum Rad-
ców Prawnych Izb Lekarskich, które odbyło się w Zamościu.

7. Podjęto uchwały : 
Nr 797/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Michalina Zygmunt
Nr 798/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Alina Wójczyk 
Nr 799/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Wojciech Dąbrowski
Nr 800/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na pod-
stawie umowy  z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
– dotyczy lekarza Bogusław Zaforemski
Nr 801/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru  formy kształcenia nt. 
„ Zagadnienia ratownictwa medycznego, diagnostyki USG w czasach 
Cov-19. Niewydolność  serca” przez podmiot  Polskie Towarzystwo Le-
karskie Koło w Dębicy
Nr 802/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Leczenie bólu w dobie pandemii” – przez podmiot Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu
Nr 803/2021/P  w sprawie przyznania warunkowego prawa wykony-
wania zawodu lekarza  lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje zawodowe 

poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wpisania na 
listę członków OIL oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i leka-
rzy dentystów – dotyczy lekarza Nataliya Karpenko 
Nr 804/2021/P  w sprawie wyrażenia zgody  na zwiększenie  w 2021 r. 
dofinasowania Komisji Stomatologicznej  o 10,000 zł. 
Nr 805/2021/P  w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie dzia-
łań związanych z protestem pracowników ochrony zdrowia 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium orl w rzeszowie

z dnia  05 października  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzył  Prezes ORL w Rzeszo-
wie dr n. med. Wojciech Domka.

1.  Przyznano zapomogę losową.

2. Wypłacono Kolegom  refundacje kosztów  szkolenia.

3. Prezes dr Wojciech Domka poinformował członków Prezydium o 
przebiegu akcji protestacyjnej pracowników ochrony zdrowia i sytu-
acji  w Białym Miasteczku.

4. Przedstawiono informację Naczelnego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej o przedstawieniu lekarzowi  dentyście, członkowi 
naszej Izby, zarzutu naruszenia  art. 1 ust. 3 oraz art. 71 KEL w zw. z 
art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich , co stanowi 
przewinienie  zawodowe określone w art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich.  

5. Wytypowano  dr n. med. Artura Kozłowskiego jako przedstawiciela 
ORL w Rzeszowie w skład Komisji Konkursowej  na stanowisko Naczel-
nej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

6. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
    -  zaproszeniem na zwyczajne zgromadzenie wspólników Medbro-
ker Sp. z o.o.
    - stanowiskiem ORL w Koszalinie w sprawie poparcia działań Ogól-
nopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników 
Ochrony Zdrowia
    - stanowiskiem Konwentu Prezesów ORL  z dnia 30.09.2021 r. w 
sprawie projektu ustawy  o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.
Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraził stanowczy 
sprzeciw wobec zapisów projektu ustawy dotyczących kształcenia 
lekarzy i lekarzy dentystów. Zdaniem Konwentu  wprowadzenie do 
tego projektu zapisów umożliwiających kształcenie lekarzy w wyż-
szych szkołach zawodowych  jest kolejną próbą felczeryzacji zawodu 
lekarza.  To jednocześnie odbieranie polskiemu społeczeństwu  szansy 
na właściwe i nowoczesne leczenie  w wykonaniu rzetelnie wykształ-
conych lekarzy. Zdaniem Konwentu  na tych zmianach ucierpi przede 
wszystkim polski pacjent. Brak więc jest zgody samorządu lekarskiego  
na obniżanie jakości kształcenia lekarzy, a forsowanie takich zapisów 
w momencie trwania protestu wszystkich środowisk medycznych wy-
gląda to na próbę        dalszego dewaluowania polskich lekarzy przez 
rządzących. 

7.  Odczytano pismo studentów medycyny  i młodych medyków: 
„Młodzi Solidarnie z Protestem  Medyków”, którzy stwierdzają, że ob-
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serwując obecną sytuację w ochronie zdrowia oraz widząc  bierność 
rządu wobec obecnie trwającego protestu pracowników ochrony 
zdrowia, wspierają  protestujących w walce o godziwe warunki za-
trudnienia pracowników ochrony zdrowia.

8.  Podjęto uchwały :
Nr 806/2021/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Michał Gołąb
Nr 807/2021/P 0  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza 
Maksymilian Kruczała
Nr 808/2021/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt.: 
„Różne oblicza implantologii” przez podmiot  „ INST-MAX” Radosław  
Maksymowicz
Nr 809/2021/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia nt. : „ 
Postępy w Medycynie sportowej. Aktywność sportowa w chorobach 
kręgosłupa i serca, prebiotyki w sporcie „ – przez podmiot Polskie To-
warzystwo Lekarskie
Nr 810/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejonu podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza Jerzy Pacześniak.
Nr 811/2021/P   w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejonu podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza Alicja Winiarz-Strońska
Nr 812/2021/P   w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejonu podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza Ewa Bronikowska

Na tym posiedzenie zakończono.   

Protokół
z posiedzenia Prezydium orl w rzeszowie

z   dnia  12  października  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzył  Prezes ORL w Rzeszo-
wie dr n. med. Wojciech Domka.

1. Zaakceptowano treść  apelu Prezydium ORL w Rzeszowie  do  po-
słów Województwa Podkarpackiego, członków Sejmowej Komisji 
Zdrowia, w sprawie projektu MZ dotyczącego kształcenia  lekarzy w 
wyższym szkolnictwie zawodowym. 
Zdaniem OIL w Rzeszowie próby sprowadzenia etosu medycyny i 
godności lekarza do prostych czynności zawodowych  to drastycz-
ne obniżenie jakości leczenia  i  odebranie pacjentom możliwości 
diagnostyki i terapii z wykorzystaniem najnowszych, współczesnych 
metod. OIL w Rzeszowie apeluje  do Posłów  aby zgodnie z własnym 
sumieniem, w dobrze pojętym interesie społecznym oraz w trosce o 
jakość kształcenia lekarzy i poprawę  stanu ochrony zdrowia w Polce 
odrzucili  szkodliwe plany kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. 

2.  Wyrażono zgodę  na przebudowę odcinka przyłącza cieplnego do  
siedziby izby .

3.  Odczytano zaproszenie na XXIV Europejski Bal Lekarza  organizowa-
ny przez Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech. 

4. Prezes  dr Wojciech Domka złożył  członkom Prezydium sprawozda-
nie z posiedzenia Konwentu  Prezesów  Okręgowych Izb Lekarskich .

5. Podjęto uchwały : 
Nr 813/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Małgorzata Gajda – Legenc
Nr 814/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Anna Walawender
Nr 815/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-

karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Judyta Mroszczyk 
Nr 816/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Katarzyna Drapała
Nr 817/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty - Maciej Karpiński
Nr 818/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Anna Pokrywka 
Nr 819/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Alicja Godawska 
Nr 820/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Sylwia Drążek 
Nr 821/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Dominika Religa
Nr 822/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Zuzanna Dąbkowska
Nr 823/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Zuzanna Kukla- Mróz
Nr 824/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Wojciech Nalepa 
Nr 825/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Anna Szczerbińska
Nr 826/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Patrycja Tarka 
Nr 827/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Kinga Pociask
Nr 828/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Karolina Wojtanowska 
Nr 829/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Iwona Sroka
Nr 830/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza dentysty Marta Kiełbowicz 
Nr 831/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ IV 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, przez podmiot -  Why-
NotTeavel Sp. z o.o.  Kielnarowa 108 A
Nr 832/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.: „ 
Ochrona Radiologiczna Pacjenta, przez podmiot – QualyMed R. Laska 
Sp. Jawna 
Nr 833/2020/P  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prze-
budowy odcinka przyłącza cieplnego do budynku siedziby Izby Le-
karskiej w Rzeszowie.
Nr 834/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. : 
„ XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa  „ Biesz-
czadzkie Dni Psychiatryczne – Pacjent trudny do terapii” – przez Pod-
miot Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Podkarpacki

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium orl w rzeszowie

z   dnia  19  października  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzył  Prezes ORL w Rzeszo-
wie dr n. med. Wojciech Domka.



18 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z prac ORL

1.  Zapoznano się z pismem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej, w którym zwraca się z pytaniem,  czy Okręgowa Rada 
Lekarska  dokonywała lub zamierza  dokonywać weryfikacji przestrze-
gania warunków wykonywania świadczeń przez lekarzy lub lekarzy 
dentystów, którym przyznane  zostało prawo wykonywania zawodu 
na podstawie  decyzji Ministra Zdrowia  a w szczególności  weryfikacji, 
czy lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w  konkretnym pod-
miocie  leczniczym oraz w dopuszczalnym zakresie. 

2. Zapoznano się  z treścią  projektu porozumienia medyków z Mi-
nisterstwem Zdrowia przygotowanego przez Ogólnopolski Komitet  
Protestacyjno – Strajkowy  w Białym Miasteczku. 

3. Zaakceptowano projekt architekta wnętrz  dotyczący schodów w 
siedzibie izby. 

4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :

- Stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie postawy Ministra Zdrowia  
wobec protestujących medyków
- Artykułem Prezesa NRL Prof. Andrzeja Matyji pt. „ Nie traćmy już czasu” 
- Listem otwartym Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i 
Naukowców do samorządu lekarskiego  

5. Podjęto uchwały :
Nr 835/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
lekarza dentysty  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – doty-
czy lekarza Edyta Gniewek 
Nr 836/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
lekarza dentysty  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – doty-
czy lekarza Katarzyna Płaza 
Nr 837/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
lekarza cudzoziemcowi, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - 
dotyczy lekarza  Ihor Homzar
Nr 838/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  
lekarza cudzoziemcowi, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - 
dotyczy lekarza Liana  Hospodarysko
Nr 839/2021/P  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy 
– dotyczy lekarza  Paulina Boczkowska
Nr 840/2021/P  w sprawie przyznania warunkowego prawa wykony-
wania zawodu  lekarza 
lekarzowi który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej, wpisania na listę członków 
OIL w Rzeszowie oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy – doty-
czy  lekarza Daria Dziub 
Nr 841/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Maria Rybka – Krerowicz 
Nr 842/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Maciej Baran 
Nr 843/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Michał Kardysz
Nr 844/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Paweł Guz
Nr 845/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Joanna Laskowska
Nr 846/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Jagoda Kołodziej – Rataj 
Nr 847/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-

czym na podstawie  umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Wojciech Dąbrowski 
Nr 848/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Aleksandra Kąkol
Nr 849/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Viktoriia Surzhenko
Nr 850/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Kogut
Nr 851/2021/P w sprawie zmian we  wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Bodziany 
Nr 852/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Katarzyna Gawłowska 
Nr 853/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Beata Głowińska 
Nr 854/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Michał  Gołąb 
Nr 855/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Bartłomiej Rak 
Nr 856/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Anna Cebulak 
Nr 857/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Katarzyna  Miłto 
Nr  858/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Piotr Dąbrowski 
Nr 859/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Tomasz  Róg
Nr 860/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Ewa Śliwa- Kopciuch 
Nr 861/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza  Mirosława Danek – Ziaja
Nr 862/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Zbigniew Kiebała 
Nr 863/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  prakty-
ki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie 
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – do-
tyczy lekarza  Katarzyna Duszkiewicz – Francka 
Nr 864/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu lecz-
niczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza  Elżbieta Cieszyńska 
– Samolej 
Nr 865/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczni-
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czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  – 
dotyczy lekarza  Łukasz Filipowski
Nr 866/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  – 
dotyczy lekarza  Marek Kluza 
Nr 867/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  – 
dotyczy lekarza  Paweł Przetacznik 
Nr 868/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza Danuta Wojtkowska- Drzymała
Nr 869/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Ochrona radiologiczna pacjenta” – przez podmiot QualyMed R. Laska, 
A. Lutak Spółka Jawna
Nr 870/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.” 
Bieszczadzkie Dni Neurologiczne” – przez podmiot Polskie Towarzy-
stwo Neurologiczne Oddział Rzeszowski.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia okręgowej rady lekarskiej  w rzeszowie

z   dnia  26  października  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzył  Prezes ORL w Rzeszo-
wie dr n. med. Wojciech Domka.

1. Podjęto  uchwały : 
Nr 51/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza  Dominika Morończyk 
Nr 52/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza dentysty , wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Joanna Wolan 
Nr 53/2021 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Natalia Kwaśniak – Bereś
Nr 54/2021 w sprawie skierowania lekarza dentysty na kontynuację 
stażu podyplomowego – dotyczy lekarza dentysty Wiktor  Gosztyłą
Nr 55/2021 w sprawie skierowania lekarza dentysty na kontynuację 
stażu podyplomowego – dotyczy lekarza dentysty Paweł Klecha
Nr 56/2021  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Nowe skojarzenie na stłuszczoną chorobę wątroby” „Covid-19 a wą-
troba – wzajemne zależności – przez podmiot Podkarpacki Oddział 
Towarzystwa Gastroenterologii  w Rzeszowie
Nr 57/2021  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza  w celu  odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Justyna Surowiec
Nr 58/2021  w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy – 
dotyczy lekarza  Justyna Surowiec 
Nr 59/2021 w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika ORL w Rze-
szowie do zawarcia umowy z Ministerstwem Zdrowia na przekazanie 
środków publicznych  w 2021 roku

2. Poruszono  sprawę obchodów 100 – lecia  samorządu lekarskiego .

3. Prezes dr W. Domka przedstawił zebranym sprawozdanie z posie-
dzenia Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22.X.2021 r. 

4. Przyznano Kol. Kol.  refundacje kosztów szkolenia.

5. Przyznano odprawy pośmiertne po zmarłych lekarzach. 

6. Kol. K. Marchewka przedstawił sprawę przebiegu wyborów kore-

spondencyjnych delegatów w naszej Izbie. 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia rady na  7 grudnia 2021  r.

Na  tym posiedzenie Okręgowej Rady  zakończono.

Protokół
z posiedzenia Prezydium orl w rzeszowie

z dnia 9 listopada 2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. 

1. Podjęto uchwały  : 
Nr 871/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-
wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z 
innej okręgowej izby lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Kliszcz
Nr 872/2021/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków okręgo-
wej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z 
innej okręgowej izby lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Bodziany
Nr 873/2021/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków 
okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i 
lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesie-
niem z innej okręgowej izby lekarskiej – dotyczy lekarza dentysty Klau-
dia Halko
Nr 874/2021/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę 
członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego reje-
stru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej – dotyczy 
lekarza Alicja Wilk
Nr 875/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Krzysztof Szynal
Nr 876/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Partyka
Nr 877/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Dariusz Domka
Nr 878/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Karolina Kijowska
Nr 879/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Michał Maźniak
Nr 880/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Kamila Lichota
Nr 881/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Marcin Król
Nr 882/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Marzena Kukla 
Nr 883/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Dawid Prochenka 
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Nr 884/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Gabriela Kuczyńska  
Nr 885/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Monika Godawska  
Nr 886/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Radosław Skomro  
Nr 887/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Michał Horeglad  
Nr 888/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Adrianna Arciszewska  
Nr 889/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Natalia Siwiec  
Nr 890/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Owsiak  
Nr 891/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu 
do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Michał Jakubiec  
Nr 892/2021/P w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającemu prawo wykony-
wania zawodu lekarza przyznane na czas określony i dokonania po-
nownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 
okręgowej izby lekarskiej – dotyczy lekarza Witalij Zaidel  
Nr 893/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy 
lekarza Joanna Kuncio 
Nr 894/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza Łukasz Stanisław Łobejko 
Nr 895/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza dentysty Paulina Justyna Pawłowicz
Nr 896/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Natalia Karolina Fornal
Nr 897/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza dentysty Edyta Kinga Gniewek
Nr 898/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza dentysty Przemysław Rokita
Nr 899/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza dentysty Iwona Sroka
Nr 900/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza dentysty Małgorzata Augustyn-Matusz
Nr 901/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza dentysty Zuzanna Kukla-Mróz

Nr 902/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza dentysty Anna Maria Pokrywka
Nr 903/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Jerzy Wilczek
Nr 904/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na pod-
stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – 
dotyczy lekarza Damian Kurzawski
Nr 905/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Gabriel Marcin Tyll
Nr 906/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza dentysty Anna Justyna Mączka
Nr 907/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Dawid Karol Górski
Nr 908/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza dentysty Lilianna Maria Rzucidło-Siłakowska
Nr 909/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza dentysty Diana Widz
Nr 910/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Andrzej Michniowski
Nr 911/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Joanna Małgorzata Silska
Nr 912/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład – dotyczy lekarza Agnieszka Serafin-Wilga
Nr 913/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Mariusz Kazimierz 
Szklarczyk
Nr 914/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i w formie in-
dywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza dentysty Agnieszka 
Maria Rynkiewicz
Nr 915/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  – 
dotyczy lekarza Stepan Lysak
Nr 916/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej  – 
dotyczy lekarza Małgorzata Bieńkowska
Nr 917/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-
czego, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wy-
łącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Alla Lysak
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2. W odpowiedzi na pismo Komisji Organizacyjnej NRL z dnia 3.11.2021 
r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu e-usług, Prezydium ORL za-
decydowało, że przeprowadzenie kontroli możliwe jest w obecności 
Sekretarza ORL w Rzeszowie – dr Krzysztofa Marchewki, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu.

3. W odpowiedzi na pismo KSW Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w 
Rzeszowie, Prezydium ORL oddelegowało dr Krystynę Cyran jako 
swojego przedstawiciela w skład komisji konkursowej na stanowi-
sko Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii 
Dziecięcej. 

4. W odpowiedzi na pismo Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go SPZ w Mielcu, Prezydium ORL oddelegowało dr n. med. Artura Ko-
złowskiego jako swojego przedstawiciela w skład komisji konkursowej 
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 

5. Odczytano pismo lek. dent. Grzegorza Skrzypka, kierowane do Pre-
zesa ORL w Rzeszowie, z prośbą o poparcie jego wystąpienia do pana 
dr hab. Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiceprezes 
ORL w Rzeszowie lek. dent. Radosław Maksymowicz przygotuje pismo 
w tej sprawie.

6. Członkowie Prezydium wyrazili zgodę na objęcie przez OIL w Rze-
szowie patronatem I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Histo-
patologicznej pt.: Mózg, fascynujący świat synaps i neuronów – „Co-
gito ergo sum”, która odbędzie się w formie hybrydowej 2 kwietnia 
2022 r. 

7. Prezydium ORL w Rzeszowie zapoznało się z prośbą Redaktora Na-
czelnego czasopisma i portalu „Podkarpacka Historia” o pomoc w wy-
daniu wspomnień doc. Aleksandra Giermańskiego, lekarza radiologa 
pochodzącego z Podkarpacia. 

8. Prezes ORL w Rzeszowie dr Wojciech Domka przyjął zaproszenie  do 
udziału w Gali Finałowej Konkursu Podcast Roku im. Redaktora Janu-
sza Majki w dniu 21.11.2021 r. 

9. Odczytano: 
- uchwały, apele i stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
- Apel Prezydium ORL w Gdańsku z dnia 29 października 2021 r. do MZ  
w sprawie organizacji specjalistycznych świadczeń szpitalnych dla pa-
cjentów chorych na COVID-19
- Apel ORL w Gdańsku z dnia 21 października 2021 r. do Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Zdrowia o zaprzestanie uchylania się od podej-
mowania jednoznacznych decyzji zapobiegających dalszemu lawino-
wemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
- Stanowisko ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 28 października 
2021 r. wyrażające sprzeciw wobec propozycji zniesienia stażu pody-
plomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów 
- Stanowisko ORL  w Tarnowie z dnia 3 listopada 2021 r.dot. utrzyma-
nia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów 
- Stanowisko Prezydium ORL w Katowicach z dnia 27 października 
2021 r. za utrzymaniem stażu podyplomowego

10. Odczytano zaproszenie Agencji Ochrony Technologii Medycznych 
i Taryfikacji do udziału w bezpłatnych szkoleniach online „Racjonalne 
decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnie-
niem regionalnej polityki zdrowotnej”. 

11. Odmówiono zawarcia umowy sprzedaży wspólnikom spółki Med-
broker udziału w kapitale zakładowym Spółki Sienna Brokers.

12. Wyrażono zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Izby 
ankiety Stowarzyszenia Chorych na migrenę  dot. aktualnej sytuacji 
zdrowotnej polskich migreników. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium orl w rzeszowie

z dnia  16 listopada   2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzył  Prezes ORL w Rzeszo-
wie dr n. med. Wojciech Domka.

1. Podjęto uchwały :
Nr 918/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Karolina Koper
Nr 919/20221/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Anna Płoszczyca
Nr 920/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Arkadiusz Bigos 
Nr 921/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Angelika Pistor
Nr 922/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Weronika Sarna- Kilijańska 
Nr 923/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Mateusz Kliza 
Nr 924/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Julita Kącka 
Nr 925/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Martyna Cisło
Nr 926/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Paweł Furtak
Nr 927/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Aurelia Tarnowska
Nr 928/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Magdalena Szlachta
Nr 929/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Agnieszka Strózik
Nr 930/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Anna Szramik 
Nr 931/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Alan Jędrysek 
Nr 932/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Monika Małek 
Nr 933/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Wojciech Tłuczek 
Nr 934/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Dawid  Merkiel
Nr 935/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Monika Marszał
Nr 936/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Karol Lentowicz 
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Nr 937/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Paulina Buśko 
Nr 938/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Irmina Ferfecka
Nr 939/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Bartosz Korczyński 
Nr 940/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Diagnozowanie  i leczenie  niedoboru żelaza  u dzieci”; „Omdlenia 
u 17- letniego chłopca”, „ Postępujące  kostniejące zapalenie mięśni”;  
„ Przedłużający się przebieg  plamicy SchOnleina - Henocha u 5 let-
niego chłopca”; „ Badanie Giraffe w województwie podkarpackim”; 
„Problemy pediatryczne  w praktyce  Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Izby Lekarskiej „ przez podmiot Polskie Towarzystwo Pe-
diatryczne Oddział Rzeszowski 
Nr 941/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„Omdlenia 2021- Interdyscyplinarne warsztaty rozpoznawania i lecze-
nia omdleń- przez podmiot WhyNotTravel Sp. z o.o. 
Nr 942/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia dot. 
Konferencji Naukowej – Joint Preservation Osteontom Course – przez 
podmiot WhyNotTravel Sp. z o.o. 
Nr 943/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Mariusz Rozwód
Nr 944/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Katarzyna Osiniak 
Nr 945/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Dominika Maczkowska
Nr 946/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Edyta Chłopek 
Nr 947/2021/P  w sprawie przyznania zapomogi losowej.

2. Zapoznano się z pismem Kanclerza Kapituły Medalu im. dr W. Bie-
gańskiego „Hominem Inveni” informującym o terminie nadsyłania 
wniosków  o przyznanie medalu. 

3. Odczytano odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
w którym Marszałek, podobnie jak Prezydium ORL w Rzeszowie, wy-
raża głęboką dezaprobatę w kwestii treści i doboru prelegentów na 
konferencji „ Czego ci lekarz nie powie”, organizowanej przez Arenę 
Centrum Wystawniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego.

4. Zapoznano się z korespondencją , która wpłynęła do OIL :
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie stażu podyplomowego le-
karzy i lekarzy dentystów
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie przepisów wyznaczających 
zakres odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów
- Apelem Prezydium NRL w sprawie aneksowania umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium orl w rzeszowie

z dnia  23  listopada   2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzył  Prezes ORL w Rzeszo-
wie dr n. med. Wojciech Domka.

1. Podjęto uchwały:
Nr 948/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Sara Bartoń

Nr 949/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Alek-
sandra Kisiel 
Nr 950/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Joanna 
Grzędzicka 
Nr 951/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Paulina 
Lubas
Nr 952/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Agata 
Hanzel 
Nr 953/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Klaudia 
Stybak 
Nr 954/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Aleksander Stybak
Nr 955/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Justy-
na Labiszak 
Nr 956/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Hubert 
Gałązka 
Nr 957/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Sylwia 
Czech 
Nr 958/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Magdalena Pyziak 
Nr 959/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Wojciech Gajewski 
Nr 960/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Paweł 
Rzyszkowski 
Nr 961/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Michał 
Idec
Nr 962/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Maciej 
Muniak 
Nr 963/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Emilia 
Daraż 
Nr 964/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Alek-
sandra Goch 
Nr 965/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Michał 
Sałdan 
Nr 966/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Karo-
lina Kowal 
Nr 967/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Renata 
Piotrowska 
Nr 968/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Monika 
Warzecha 
Nr 969/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Natalia 
Wilusz 
Nr 970/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Woj-
ciech Piotrowski 
Nr 971/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Anna 
Buczkowicz 
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Nr 972/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Magda 
Tropiejko 
Nr 973/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Artur 
Wilk 
Nr 974/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Kinga 
Kołcz
Nr 975/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Jakub 
Łączak 
Nr 976/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Sylwia 
Kot 
Nr 977/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Maciej 
Cichosz
Nr 978/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Marce-
lina Rusinek 
Nr 979/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Alek-
sandra Kochmańska 
Nr 980/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Agata 
Wojnarowicz – Idec 
Nr 981/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Joanna 
Skura 
Nr 982/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Bartosz 
Andruszkiewicz
Nr 983/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Ewa 
Sajdak 
Nr 984/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Michał 
Rybka 
Nr 985/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Greta 
Brągiel 
Nr 986/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Piotr 
Szymczak 
Nr 987/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Izabela 
Szymczak 
Nr 988/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Anna 
Lubera- Tarnawska
Nr 989/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Kata-
rzyna Czekaj 
Nr 990/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Jagoda 
Ziemiańska- Kwiecień 
Nr 991/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Kata-
rzyna Kwiecień 
Nr 992/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Michael 
Celarek 
Nr 993/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Mate-
usz Granacki 
Nr 994/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Ewa 
Jaworska

Nr 995/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Mikołaj 
Kusibab 
Nr 996/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Mag-
dalena Sołtys
Nr 997/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Szy-
mon Bieda
Nr 998/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Bartło-
miej Tutak 
Nr 999/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Aldona 
Leśko 
Nr 1000/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Małgo-
rzata Trojnar 
Nr 1001/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Jakub 
Białek 
Nr 1002/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Mag-
dalena Ządbik 
Nr 1003/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Magda 
Szklanny 
Nr 1004/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  i 
wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Krzysz-
tof Kalinowski 
Nr 1005/2021/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie- dotyczy lekarza Karina Frączek 
Nr 1006/2021/P w sprawie skierowania lekarza na kontynuację stażu 
podyplomowego – dotyczy lekarza  Justyna Surowiec 

2. Odczytano  pismo Prezesa NRL Prof. Andrzeja Matyji, który informu-
je o  odwołaniu obchodów Jubileuszu 100 – lecia samorządu lekar-
skiego ze względu na pandemię. 

3. Zapoznano się z pismem lekarzy zatrudnionych w Wojewódzkim 
Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, którzy zwracają się do Izby 
Lekarskiej o pomoc w wyjaśnieniu sprawy dotyczącej zaprzestania od 
czerwca 2021 r.  wypłaty wynagrodzeń za świadczenia udzielone po-
nad kwotę zobowiązania NFZ stosownie do art. 132 c ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.21.1285).  Zdecydowano poprosić panią Dyrektor  Wojewódzkie-
go Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie o wyjaśnienie tej sprawy.

4.  Zapoznano się z korespondencją która wpłynęła  do OIL : 
•	 Apel Prezydium NRL  w sprawie zaprzestania określania wytycz-

nych  i standardów postępowania medycznego  w drodze aktów 
prawnych  i komunikatów organów państwowych

•	 Apel Okręgowej Izby Lekarskiej  w Gdańsku  do Ministra Zdrowia, 
Posłów  i Senatorów oraz Rektorów Akademickich  Uczelni Me-
dycznych o zaprzestanie prac nad planem likwidacji stażu pody-
plomowego lekarzy i lekarzy dentystów 

•	 Apel Okręgowej Izby Lekarskiej  w Gdańsku  do Ministra Zdrowia, 
Posłów i Senatorów o natychmiastowe wprowadzenie rozwiązań 
prawnych umożliwiających  zmniejszenie dynamiki rozprzestrze-
niania się zakażenia  wirusem  COVID-19

 Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
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1. Zm. rozp. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia COVID -19 / Dz.U.21.1273/

2. Specjalizacje lekarskie w zakresie orzekania chorób zawodowych  / Dz.U.21.1289/

3. Zm. rozp. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych  / Dz.U.21.1288/

4. Zm. rozp. w sprawie chorób zawodowych  / Dz.U.21.1287/

5. Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – tekst jednolity / Dz.U.21.1285/

6. Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia / Dz.U.21.1297/

7. Opaski telemedyczne w poz  / Dz.U.21. 1328/

8. Ustawa o izbach lekarskich – tekst jednolity / Dz.U.21. 1342/

9. Wysokość opłat za krew / Dz.U.21. 1353/

10. Limit przyjęć na studia lekarskie / Dz.U.21.1359/

11.  Wzory karty urodzenie i martwego urodzenia / Dz.U.21.1421/

12. Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z leczenia szpitalnego  / Dz.U.21. 1429/

13. Wzór Karty Zgonu  / Dz.U.21.1448/

14. Zm. rozp. w sprawie przetwarzania dokumentacji medycznej  / Dz.U.21. 1468/

15. Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID / DZ.U.21.1837/

16. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu / Dz.U.21.1862/

17.Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi  / Dz.U.21.1910 t.j/

18. Zm. rozp. w sprawie metody zapobiegania COCID  / Dz.U.21.1914/

19. Zm. rozp. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.21.1926, 2003/

20. Sposób działania komisji orzekającej o stanie zdrowie farmaceuty  / Dz.U.21.1922/

21. Wzorcowe medyczne procedury radiologiczne  / Dz.U.21.1920/

22. Zabezpieczanie  żródeł promieniotwórczych / Dz.U.21.1958/

23. Zdrowie publiczne  / Dz.U.21.1956 t.j/

Prawo

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

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy rezydentów w dziedzinach priorytetowych wynosi:
- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia   -  5752 zł
- po dwóch latach zatrudnienia                       - 5862 zł

W pozostałych dziedzinach :
- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia    - 5478 zł
- po dwóch latach zatrudnienia                        - 5643 zł

Podstawa prawna : rozporządzenie MZ w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia lekarzy odbywających spe-
cjalizację w ramach rezydentury  / Dz.U.21.1218/.
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EDM i zdarzenia medyczne
Od dnia 1 lipca 2021 r lekarze i lekarze dentyści, mający praktyki lekarskie, jak i podmioty lecznicze będą obowiązani 
przekazywać do Systemu Informacji Medycznej [ SIM] dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie. Realiza-
cja tego obowiązku odbywać się będzie na platformie P1. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, a nie tylko lekarzy którzy 
współpracują z NFZ. Niezbędne do tej czynności będzie specjalne oprogramowanie dla przychodni i gabinetu lekar-
skiego. Platforma P1 to skrót  od ‘’ Elektroniczna Platforma Gromadzenia , Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych ‘’.
Za zdarzenie medyczne rozumie się działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 
udzielania.

Do Systemu P1 będą przekazywane :
- dane usługodawcy
- dane usługobiorcy
- dane identyfikujące świadczenia zdrowotne
- dane miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego
- dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego
- dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem
- inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.
Podstawa prawna : art 56 ust 2a i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.21.666 t.j/

Ważne przypomnienie o kasach fiskalnych
Od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze i dentyści muszą mieć kasę fiskalną najnowszej generacji. Wynika to z rozporządzenia MF 
z dnia 10.06.2020 r. / Dz.U.20.1059/.
Wymóg ten dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie opieki medycznej w ramach indywidualnej praktyki lekarzy 
i lekarzy dentystów. Podmioty lecznicze prowadzące działalność w formie spółki prawa handlowego i świadczące usługi 
opieki medycznej poprzez zatrudnionych lekarzy nie mają obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej. Obo-
wiązek ten nie dotyczy też lekarzy zatrudnionych na kontraktach.

Ważny Wyrok sądu najWyższego:
Stan pacjenta wskazujący na nietrzeżwość lub zażycie środków odurzających, a nawet zachowanie utrudniające działania 
medyczne nie zwalniają lekarza od obowiązku przeprowadzenia niezbędnych badań w celu określenia jego stanu zdrowia.
Stan faktyczny był następujący: kobieta została w nocy przywieziona przez pogotowie z poważnym potłuczeniami i uraza-
mi. Syn pacjentki poinformował, że jego matka spadła ze schodów. Lekarz zignorował te uwagi, stwierdzając, że pacjentka 
jest najprawdopodobniej nietrzeżwa i po prostu się potłukła. Nie przeprowadził badań ani oględzin. Pacjentkę przyjęto 
na obserwację. Jej stan znacząco się pogorszył – podjęto wówczas szybko terapię , ale było już za póżno i kobieta zmarła.
Okręgowy Sąd Lekarski ukarał lekarza karą nagany, karę tą zmienił na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu Na-
czelny Sąd Lekarski zaś Sad Najwyższy oddalił kasację obrony.
Postanowienie SN z 15 kwietnia 2021 r Syg. Akt I KK 178/20.

Bardzo ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w zakresie zabiegów z medycyny estetycznej
Sad Najwyższy zakończył spór negujący medyczny charakter zabiegów z medycyny estetycznej.
Sprawa dotyczyła lekarki dentysty, którą Sąd Lekarski ukarał za przekroczenie uprawnień zawodowych w postaci podjęcia 
się zabiegu powiększenia piersi preparatem Aquafilling. Obrońca lekarki opierała się na negowaniu medycznego charak-
teru tego zabiegu / jako zabiegu z medycyny estetycznej/. Naczelny Sąd Lekarski przyjął, że działanie obwinionej lekarki 
stanowiło wykonanie zabiegu medycznego, chirurgicznie inwazyjnego, ponieważ doprowadziło do penetracji wnętrza 
ciała innej niż przez otwory naturalne lub stały otwór sztuczny. Od tego wyroku została wniesiona skarga kasacyjna do 
Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy – postanowieniem z dnia 26 maja 2021 r  Syg. Akt I KK 23/21 oddalił kasację. Sąd Naj-
wyższy uznał, że zabieg przeprowadzony przez obwinioną jest działaniem medycznym i który ze względu na inwazyjny 
charakter wchodzi w zakres ustawowej definicji świadczenia zdrowotnego. Sąd ten uznał, że medyczny charakter zabie-
gów medycyny estetycznej jest oczywisty.

Prawo
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W dniu 20 października 2021 roku rada dyscypliny nauk Medycznych Warszawskiego uniwersytetu Medycznego, 
podjęła uchwałę, o nadaniu Pani dr n. med. agnieszce gali-Błądzińskiej, stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne. 
temat osiągnięcia naukowego to: „Badania nad użytecznością kliniczną oznaczania wybranych biowskaźników w surowicy 

i moczu w ocenie ryzyka rozwoju, diagnostyce progresji oraz monitorowaniu leczenia przewlekłych chorób nerek”.

Streszczenie 

Założenia i cele badawcze poodejmowane w cyklu prac to ocena przydatności wybranych, nieinwazyjnych biowskaźników z 
krwi jak i moczu, specyficznych dla miejsca uszkodzenia nefronu, celem bardziej precyzyjnego rozpoznania choroby nerek, prze-
widywania postępu przewlekłej choroby nerek, a także personalizacji leczenia chorych z cukrzycą typu 2 (T2DM) oraz z przewle-

kłym zespołem sercowo-nerkowym typu 2 (T2-CRS). 

W dniu 21 października 2021 roku  rada ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki medyczne  uniwersytetu 
Medycznego w lublinie podjęła uchwałę o  nadaniu Panu dr. n. med. jackowi szczygielskiemu  stopień doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne. 
temat osiągnięcia naukowego to:  „eksperymentalny model pourazowej kraniektomii odbarczającej i jego

zastosowanie w medycynie translacyjnej”

Streszczenie

Na osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę habilitacji złożył się cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych 
w prasie międzynarodowej (Journal of Neurotrauma, Frontiers in Neuroscience, Acta Neurochirurgica Suppl, World Neu-
rosurgery). Cykl ten jest poświęcony problemowi odwzorowania skutków ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego z na-
stępczym odbarczeniem kostnym czaszki (kraniektomią odbarczającą) w eksperymentalnym modelu zwierzęcym. Publi-
kacje włączone w cykl prac opisują poszczególne aspekty autorskiego modelu pourazowego odbarczenia czaszki  oraz 
implikacje kliniczne opracowanej metody badawczej. 

Kraniektomia odbarczająca należy do standardowych metod leczenia pourazowego obrzęku mózgu. Obrzęk mózgu, wy-
nikający z procesów patofizjologicznych zachodzących w tkance mózgu już we wczesnym przebiegu pourazowym skut-
kować może krytycznym wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, które przy braku skutecznego leczenia prowadzi do nasi-
lania wtórnych uszkodzeń i nierzadko zgonu chorego. Przeprowadzenie zabiegu odbarczenia kości czaszki (kraniektomii) 
pozwala na skuteczną poprawę parametru fizycznego, jakim jest ciśnienie śródczaszkowe. Jednakże, szeroko zakrojone 
badania kliniczne wykazały jedynie ograniczoną korzyść tej formy działania neurochirurgicznego na przebieg i rokowanie 
w pourazowym uszkodzeniu mózgu. Stąd pojawiła się koncepcja uzupełnienia leczenia operacyjnego o dodatkowe dzia-
łania neuroprotekcyjne tj. chroniące komórki nerwowe przed dalszymi stratami (np. przez działanie lokalnej hipotermii) 
lub poprzez uzupełnienie wpływu kraniektomii o działanie czynników farmakologicznych. 

Cała idea przeprowadzonych badań opiera się na autorskim pomyśle, aby użyć do badań eksperymentalnych takiego 
modelu zwierzęcego urazu czaszkowo-mózgowego, który zapewniłby logiczne odzwierciedlenie sekwencji procesów, 
mających miejsce w sytuacji klinicznej. Badania przeprowadzone z użyciem tego modelu zostały uszeregowane w logicz-
ny, narracyjny ciąg publikacji, opisujący rozwój konceptu badań translacyjnych, czyli takich, gdzie przeniesienie ich wy-
ników na grunt kliniczny jest możliwe bez większych dylematów co do podobieństw i różnic scenariusza eksperymentu 
względem scenariusza klinicznego. Pierwsze z serii badań ukierunkowane były na opracowanie i opis samego modelu 
kraniektomii odbarczającej, przeprowadzanego jako zabieg mikrochirurgiczny. Już tutaj uwidoczniła się spójność obrazu 
klinicznego urazu z proponowanym modelem eksperymentalnym, wykazującym szereg podobieństw co do konsekwen-
cji i urazu, i samego zabiegu operacyjnego. Następnie, na podłożu już wytworzonego narzędzia badawczego przetesto-
wany został pomysł uzupełnienia zabiegu chirurgicznego o zewnętrzne chłodzenie miejsca uszkodzenia. Tego rodzaju 
działania, tj. hipotermia mózgu były testowane w przeszłości u zwierząt i u ludzi, jednak dotyczyły one ochłodzenia całego 
ciała łącznie z głową. Stąd, szereg działań niepożądanych tej postaci hipotermii z jednej strony ograniczały jej ogólną 
skuteczność (z uwagi na powikłania ogólnoustrojowe) z drugiej zaś stanowiły zachętę do dalszego ulepszania technik 
chłodzenia lokalnego. Tutaj w sukurs przyszły badania eksperymentalne, dowodząc skuteczności hipotermii ogniskowej 
w niwelowaniu efektu nasilania obrzęku mózgu po odbarczeniu kości czaszki oraz pozwalając na analizę biofizyczną i 
molekularną podłoża działania chłodzenia mózgu po kraniektomii odbarczającej. 

Na bazie tego pomysłu zrodził się następny, aby przetestować kombinację zabiegu kraniektomii z lekami zmieniający-
mi gospodarkę wodno-elektrolitową i poprawiającymi ukrwienie tkanki nerwowej. Również i tu, testując potencjał tera-
peutyczny preparatu acetazolamid w kombinacji z zabiegiem chirurgicznym udało się uzyskać wyniki, zachęcające do 

Osiągnięcia naukowe
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podjęcia prób klinicznych w tym kierunku. Świadectwem o dobrym przyjęciu się powyższych idei z dziedziny medycyny 
eksperymentalnej na gruncie medycyny klinicznej jest chociażby dyskusja na temat skuteczności metod alternatywnych 
do kraniektomii na forach międzynarodowej prasy naukowej, udokumentowana jako jedna z publikacji wchodzących w 
skład cyklu habilitacyjnego. 

Reasumując, przedstawione jako osiągnięcie naukowe zestawienie publikacji zawiera rozległy opis nowej techniki ba-
dawczej, istotnej dla neurochirurgii tak eksperymentalnej, jak i klinicznej.  Narzędziem tym, o wysokim z punktu widzenia 
medycyny translacyjnej potencjale rozwojowym, jest eksperymentalny model kraniektomii odbarczającej w modelu za-
mkniętego urazu głowy. Technika ta już na wczesnym etapie jej stosowania udowodniła swoją użyteczność w opracowy-
waniu nowych technik kombinowanej terapii oraz stała się inspiracją dla innych grup naukowych do rozwijania technik 
operacyjnych innych niż proste odbarczenie czaszki w urazowym uszkodzeniu mózgu. 

W dniu 24 lutego 2021 rada naukowa centrum Medycznego kształcenia Podyplomowego
nadała dr. n. med. Piotrowi Futymie  stopień naukowy  doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych

i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. 
osiągnięciem naukowym jest cykl 10 publikacji o tytule „zastosowanie dwubiegunowej ablacji prądem

częstotliwości radiowej w leczeniu arytmii opornych na ablację klasyczną.”

Streszczenie

Pierwszą publikacją (Futyma P, Głuszczyk R, Futyma M, Kułakowski P. Right atrial position of a return electrode for bi-
polar ablation of the left posterosuperior process ventricular tachycardia. Pacing Clin Electrophysiol 2019;42:474-477.) 
jest praca przedstawiająca nieznane dotychczas zjawisko przegrzewania się elektrody powrotu dla prądu częstotli-
wości radiowej (RF) u chorego leczonego ablacją bipolarną, będącego po sześciu nieskutecznych ablacjach klasycz-
nych w czterech różnych eksperckich ośrodkach. Druga praca (Futyma P, Kułakowski P. Bipolar Ablation Delivered Be-
tween the Pulmonary and Aortic Valve Cusps. Rev Esp Cardiol 2019;72:1078.) ukazuje możliwość zastosowania ablacji 
bipolarnej pomiędzy dwoma epikardialnymi strukturami: płatkiem tętnicy płucnej oraz komisurą zastawki aortalnej. 
W pracy trzeciej autor wykazuje różnice w parametrach biofizycznych podczas ablacji bipolarnej przeprowadzanej z 
wykorzystaniem elektrod ablacyjnych o małej i dużej końcówce (Futyma P, Ciąpała K, Głuszczyk R, Sander J, Futyma M, 
Kułakowski P. Bipolar ablation of refractory atrial and ventricular arrhythmias: Importance of temperaturę values of in-
tracardiac return electrodes. J Cardiovasc Electrophysiol 2019;30:1718-1726.). Praca czwarta (Futyma P, Sander J, Ciąpała 
K, Głuszczyk R, Wysokińska A, Futyma M, Kułakowski P. Bipolar radiofrequency ablation delivered from coronary veins 
and adjacent endocardium for treatment of refractory left ventricular summit arrhythmias. J Interv Card Electrophysiol 
2020;58:307-313.) dotyczy możliwości przeprowadzenia ablacji bipolarnej gdy jedna z elektrod ablacyjnych znajduje 
się w układzie żył wieńcowych serca. W pracy piątej (Futyma P, Kułakowski P. Bipolar ablation of high-risk posteroseptal 
accessory pathway: Back to the future. HeartRhythm Case Rep. 2019;6(3):166-168.) przedstawiono możliwość leczenia 
przy pomocy ablacji dwubiegunowej chorego ze szlakiem dodatkowym o bardzo krótkim okresie refrakcji – a więc 
zagrożonego nagłym zgonem sercowym. Praca szósta (Futyma P, Kułakowski P. Temperature measurement from both 
electrodes during bipolar radiofrequency ablation-It is feasible. Heart Rhythm 2020;17:e1.) jest polemiką na temat moż-
liwości zastosowania pomiarów temperatury końcówki odbioru prądu RF celem poprawy skuteczności i bezpieczeń-
stwa zabiegów ablacji bipolarnej. W pracy siódmej (Futyma P, Ciąpała K, Sander J, Głuszczyk R, Futyma M, Kułakowski 
P. Bipolar radiofrequency ablation of ventricular arrhythmias originating in the vicinity of His bundle. Circ Arrhythm 
Electrophysiol. 2020;13(3):e008165.) oraz dziesiątej (Futyma P, Santangeli P, Pürerfellner H, Pothineni NV, Głuszczyk R, 
Ciąpała K, Moroka K, Martinek M, Futyma M, Marchlinski FE, Kułakowski P. Anatomic Approach With Bipolar Ablation 
Between the Left Pulmonic Cusp and the Left Ventricular Outflow Tract for Left Ventricular Summit Arrhythmias. Heart 
Rhythm. 2020;17(9):1519-1527.) wykazano, że z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, dobrze kontrolowana ablacja 
bipolarna może być bezpiecznie przeprowadzana nawet w pobliżu krytycznych struktur takich jak pęczek Hisa czy 
tętnice wieńcowe. W pracy ósmej (Neira V, Santangeli P, Futyma P, Sapp J, Valderrabano M, Garcia F, Enriquez A. Ablation 
Strategies for Intramural Ventricular Arrhythmias. Heart Rhythm 2020 Jul;17(7):1176-1184.) w raz z zespołem ekspertów 
autor podsumowuje dotychczasowe metody leczenia ablacyjnego opornych na zabiegi klasyczne trudnych do wyle-
czenia śródściennych substratów dla arytmii komorowych. Praca dziewiąta (Futyma P, Kułakowski P. An update to an 
update on radiofrequency bipolar catheter ablation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2020;31(5):12381239.) jest polemiką nt. 
najnowszych badań oraz postępu technicznego w stosowaniu metody ablacji dwubiegunowej.

Z ww. osiągnięciem naukowym ściśle powiązane jest wdrożenie przyrządu do ablacji bipolarnej serca zaprojektowane-
go i współtworzonego przez habilitanta.  Dotychczas po uzyskaniu przez przyrząd oznaczenia CE miało miejsce wdro-
żenie tego akcesorium w kilku wiodących ośrodkach elektrofizjologicznych w Europie, m. in. w Cardioangiologisches 
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Centrum Bethanien we Frankfurcie, Uniwersitatsspital Basel w Bazylei, Klinik Hirslanden w Zurychu czy St. Georges Uni-
versity Hospital w Londynie oraz kilku innych i były one powiązane ze szkoleniami prowadzonymi przez habilitanta w 
ośrodkach wdrażających ablację bipolarną przy pomocy autorskiego rozwiązania. Przy okazji warsztatów ablacyjnych 
w Łodzi, Warszawie i w czeskiej Pradze habilitant wygłaszał wykłady dotyczące ablacji bipolarnej oraz przeprowadził 
kilka szkoleniowych zabiegów tą metodą.

W dniu 19 listopada 2020 roku rada naukowa kolegium nauk Medycznych uniwersytetu rzeszowskiego nadała 
Pani lek. med. Małgorzacie szczepanek stopień naukowy  doktora  w dziedzinie nauk medycznych i nauk

o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie pracy doktorskiej pt.
„charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych w populacji dzieci polskich chorych 

na postępujące kostniejące zapalenie mięśni”

Streszczenie

Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP) to bardzo rzadka, uwarunkowana 
genetycznie, ciężka choroba prowadząca do postępującego kostnienia pozaszkieletowego i przedwczesnej śmierci. Prze-
bieg kliniczny charakteryzuje występowanie okresów zaostrzeń tzw. przebłysków. W okresie tym dochodzi do obrzęku 
tkanki podskórnej w postaci guzów, które następnie kostnieją tworząc pomosty kostne, prowadząc do ograniczenia ru-
chomości zajętego regionu ciała. W konsekwencji chorzy stają się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i przedwcześnie 
umierają z powodu niewydolności oddechowej. Postawienie prawidłowego rozpoznania przysparza duże trudności, czę-
sto mylnie rozpoznawana jest choroba nowotworowa, a wykonywane zabiegi operacyjne powodują nasilenie kostnienia. 
Podstawą do postawienia prawidłowej diagnozy jest stwierdzenie koślawych paluchów stóp i wynik badania genetyczne-
go. Obecnie nie ma skutecznego leczenia chorych na FOP, które mogłoby zapobiec tworzeniu nowych skostnień. 

Celem niniejszej pracy była pierwsza w Polsce analiza populacji dzieci chorych na FOP. Projekt badawczy ma także na celu 
ocenę surowiczego stężenia substancji aktywnych biologicznie, które biorą udział w indukcji odczynu zapalnego oraz 
lokalnej destrukcji tkanek w odniesieniu do obecnej aktywności klinicznej i stadium zaawansowania choroby.
W badaniu uczestniczyła polska populacja dzieci chorych na FOP.  Grupa składała się z 9 pacjentów, w tym 8 dziewczynek i 
1 chłopca. Przeprowadzono wywiad lekarski z wykorzystaniem ankiet. Oceniono stopień zaawansowania FOP przy użyciu 
skali Katza, CAJIS i klinicznego stadium zaawansowania FOP. Materiałem badanym była próbka krwi pobrana od dziecka 
włączonego do programu badawczego. Dokonano oceny poziomu substancji aktywnych biologicznie, cytokin, chemo-
kin, metaloproteinaz z wykorzystaniem wieloparametrycznej metody Luminex. Analizę statystyczną przeprowadzono za 
pomocą oprogramowania Statistica 13.1 PL oraz metod statystycznych dobranych do rozkładu zmiennych.

Wyniki

W polskiej populacji dzieci chorych na FOP zwraca uwagę znacząca i odbiegającą od danych z innych krajów przewaga 
dziewczynek. Ważną obserwacją jest potwierdzenie znacznego opóźnienia prawidłowej diagnozy pomimo występowa-
nia objawów patognomonicznych. Chociaż okres ten wydaje się krótszy niż w innych krajach to i tak u znacznej części 
pacjentów przeprowadzono zabiegi chirurgiczne, które prowadziły do zaostrzenia objawów choroby.             W wynikach 
szczególną uwagę zwraca podwyższone w surowicy stężenie katepsyny S. Wykazano zależność pomiędzy surowiczym 
stężeniem katepsyny S, a ciężkością choroby. Uzyskano statystycznie istotną i silną korelację pomiędzy surowiczym stęże-
niem katepsyny S, a wynikiem punktowym uzyskanym w trakcie oceny pacjenta wg skali Katza i CAJIS. Wykazano istotną 
statystycznie ujemną i bardzo silną korelację pomiędzy stężeniem katepsyny S, a zwartością mineralną kości. Rozkład 
stężeń zbadanych chemokin był relatywnie homogenny. Kolejną, istotną statystycznie korelację uzyskano pomiędzy wy-
nikiem punktowym w skali Katza a poziomem mieloperoksydazy. Wykazano ponadto zależność pomiędzy surowiczym 
stężeniem MMP-2, a wynikami uzyskanymi w trakcie oceny z użyciem skali CAJIS.  Z kolei surowicze stężenie FGF1 bardzo 
silnie dodatnio korelowało z wartością gęstości mineralnej kości. Uzyskane wyniki i stwierdzona zależność wymaga dal-
szych badań.

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. Pomimo występowania objawu patognomonicznego, jakim jest wrodzona wada paluchów i typowych objawów 

klinicznych postawienie prawidłowego rozpoznania stwarza trudności, stąd konieczność szerzenia wiedzy na temat 
FOP wśród lekarzy.

2. Przeprowadzenie oceny pacjenta w skali Katza, CAJIS i kliniczna ocena stadium zaawansowania choroby pozwala na 
ocenę progresji choroby i skuteczności leczenia w trakcie kolejnych wizyt pacjenta.
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3. różna odpowiedź na zastosowane leczenie GKS może wskazywać na odmienność kliniczną pacjentów z FOP.
4. Uzyskany wynik wartości BMC u pacjentów z FOP może obiektywnym wskaźnikiem sprawności fizycznej pacjentów.
5. Niskie poziomy cytokin w surowicy badanych dzieci prawdopodobnie związane są ze zastosowanym przewlekłe 

leczeniem przeciwzapalnym.
6. Korelacja pomiędzy surowiczym stężeniem MMP-2, a wynikiem punktowym w skali CAJIS i Katza jest prawdopodob-

nie związana z trwającą przebudową kości w trakcie remisji klinicznej.
7. Korelacja pomiędzy surowiczym stężeniem MPO, a wynikiem punktowym w skali CAJIS może świadczyć o utrzymu-

jącym się aktywnym przewlekłym procesie zapalnym, bez manifestacji klinicznej zaostrzenia.
8. Stwierdzony podwyższony poziom katepsyny S w surowicy i jej korelacja z aktywnością choroby, uzyskanym wyni-

kiem w skali CAJIS i Katza może mieć związek z tworzeniem się HO.
9. Nasze badanie sugeruje obecność przewlekłego stanu zapalnego, stąd przewlekłe leczenie przeciwzapalne i immu-

nosupresyjne może być korzystne w leczeniu FOP.
10. Konieczne jest długofalowe badanie z udziałem grupy kontrolnej oraz pacjentów nieleczonych, pacjentów w ostrej 

fazie choroby.

dnia 17 kwietnia 2019 roku, rada naukowa instytutu Medycyny Pracy im. Prof. dra med. jerzego nofera w łodzi 
nadała Pani lek. katarzynie ura –sabat  tytuł naukowy doktora  nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

na podstawie rozprawy doktorskiej pt.
„ocena porównawcza funkcji fonacyjnej i oddechowej krtani u pacjentów z obrzękami reinkego leczonych

mikrorchirurgicznie „ uzyskała stopien naukowy  doktora nauk medycznych  w dyscyplinie  medycyna

Streszczenie 

Krtań jest narządem spełniającym ważne dla życia funkcje: oddechową, fonacyjną oraz odruchowo- obronną. Wszelkie 
zmiany patologiczne w morfologii krtani wpływają na poszczególne jej funkcje, a ich obraz kliniczny charakteryzuje się 
bogatą symptomatologią, w której dominują zaburzenia głosu oraz zaburzenia wentylacyjne. Wśród schorzeń krtani, po-
wodujących problemy głosowe oraz zaburzenia oddychania jest obrzęk Reinkego (OR), należący do łagodnych, przero-
stowych zmian fałdów głosowych (Bening Vocal Fold Mases- BVFM). W etiopatogenezie OR najważniejszą rolę odgrywa 
przede wszystkim palenie papierosów. Wśród innych czynników wyróżnia się również zaburzenia hormonalne, chorobę 
refluksową, alergię oraz brak higieny głosu. Zmiany obrzękowe w warstwie podnabłonkowej fałdów głosowych są wyni-
kiem długotrwałego działania w/w czynników. W zaawansowanych postaciach obrzęku Reinkego (III i IV stopień według 
Barta) dochodzi zarówno do obturacji szpary głośni powodującej zaburzenia funkcji oddechowej (często duszność) oraz 
współwystępowanie zaburzeń funkcji fonacyjnej, czyli dysfonii najczęściej pod postacią chrypki oraz obniżenia głosu. 
Mając na uwadze szeroko rozumiane pojęcie zdrowia, wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), należy 
zwrócić uwagę na aspekt społeczny, fizyczny, psychiczny oraz   jakość życia pacjenta. Z tego powodu w ocenie skutecz-
ności   współczesnych metod terapii zwraca się uwagę na wyniki czynnościowe, czyli zabezpieczenie funkcji życiowych 
leczonych narządów. Trend ten dotyczy także leczenia obrzęków Reinkego. Z tej przyczyny rekomendowaną przez Eu-
ropejskie Towarzystwo Laryngologiczne metodą leczenia operacyjnego pacjentów z patologią krtani typu BVFM   jest 
fonochirurgia, poprawiająca obie ważne funkcje życiowe krtani. Aktualnie preferowaną metodą operacyjną w zaawan-
sowanych stadiach OR jest fonochirurgiczna technika   mini- microflap. Praca stanowi pierwsze w Polsce badanie oceny 
porównawczej funkcji fonacyjnej i oddechowej krtani u osób z OR po leczeniu mikrochirurgicznym w/w techniką w 
obserwacji krótko- i długoterminowej.

Cele

Celem głównym pracy była ocena skuteczności leczenia operacyjnego techniką mini- microflap pacjentów z zaawanso-
wanym obrzękiem Reinkego w oparciu o parametry funkcji fonacyjnej i wentylacyjnej krtani.
Cele szczegółowe pracy obejmowały:
1. Porównanie funkcji fonacyjnej przed i po zabiegu operacyjnym u osób z obrzękiem Reinkego w III i IV stadium za-

awansowania klinicznego za pomocą metod instrumentalnych i subiektywnych. 
2. Porównanie wydolności wentylacyjnej przed i po zabiegu operacyjnym u osób z obrzękiem Reinkego w III i IV sta-

dium zaawansowania klinicznego na podstawie analizy wskaźników wentylacyjnych badania spirometrycznego.
3. Ocena pooperacyjnej funkcji fonacyjnej i wentylacyjnej krtani u osób z obrzękiem Reinkego operowanych techniką 

mini- microflap w obserwacji krótko- (1 miesiąc po zabiegu operacyjnym) oraz długoterminowej (6 i 9 miesięcy po 
zabiegu operacyjnym).

4. Sprawdzenie czy istnieje pooperacyjna korelacja pomiędzy parametrami fonacyjnymi a wentylacyjnymi świadcząca, 
o korzystnym wpływie techniki fonochirurgicznej mini- microflap na funkcje życiowe krtani osób leczonych z powo-
du obrzeku Reinkego.
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Materiał i metody

Badaniami objęto łącznie 31 osób operowanych w Klinice Otorynolaryngologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 
1 w Rzeszowie. Ostatecznie grupę badaną stanowiło 20 pacjentów, którzy ukończyli pełen cykl badań pooperacyjnych 
w trzech punktach czasowych: 1, 6, 9 miesięcy po zabiegu operacyjnym. Grupę stanowiło 16 kobiet (80%) i 4 mężczyzn 
(20%). Średnia wieku w grupie wynosiła 53,2. W zależności od stopnia zaawansowania klinicznego obrzęku Reinkego 15 
osób zostało zaliczonych do III stadium zaawansowania klinicznego według Barta OR, a 5 osób do stadium IV. U osób w IV 
stadium zaawansowania OR powodem zgłoszenia się do operacji była duszność, u osób w III stadium dominujące symp-
tomy choroby to: zaburzenia oddychania, chrypka oraz obniżenie głosu u kobiet. Wszyscy badani pacjenci byli aktywnymi 
palaczami. Pacjenci byli kwalifikowani do zabiegu operacyjnego techniką mini-microflap po przeprowadzeniu badania 
wstępnego obejmującego badanie laryngologiczne z laryngowideostroboskopią (LWS) oraz ocenie funkcji fonacyjnej i 
wentylacyjnej. Do oceny funkcji fonacyjnej oprócz LWS zastosowano metodę obiektywną: pomiar parametru aerodyna-
micznego- maksymalnego czasu fonacyjnego (MCF) oraz metody subiektywne: ocenę percepcyjną głosu oraz samoce-
nę głosu według kwestionariusza niepełnosprawności głosowej VHI i według kwestionariusza jakości życia zależnej od 
głosu VRQOL. Do oceny funkcji wentylacyjnej wykorzystano badanie spirometryczne, oceniając powszechnie stosowane 
wskaźniki: natężoną pojemność życiową (FVC), natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1), maksymalny 
przepływ wydechowy w wybranych momentach natężonego wydechu (MEF 25, 50, 75), szczytowy przepływ wydechowy 
(PEF) oraz natężony przepływ wydechowy w wybranych momentach natężonego wydechu (FEF 25, 50, 75). 

Zastosowana w leczeniu operacyjnym technika mini- microflap miała na celu zarówno zmniejszenie masy fałdów głoso-
wych i poszerzenie szpary głośni, jak i utrzymanie warstwowej, czynnościowej budowy fałdu głosowego zgodnie z teorią 
body-cover wg Hirano.  Po nacięciu fałdu głosowego wzdłuż jego górnej powierzchni i ostrożnym podniesieniu warstwy 
nabłonkowej odessano śluzową gęstą treść zastoinową z przestrzeni Reinkego. Po zabiegu operacyjnym badanie follow-
-up przeprowadzono u wszystkich objętych badaniem pacjentów w przedziałach czasowych: 1 miesiąc, 6 miesięcy i 9 
miesięcy. Porównano wyżej wymienione parametry oceny funkcji fonacyjnej i wskaźniki wentylacyjne, zestawiając ze 
sobą wyniki uzyskane przed zabiegiem operacyjnym oraz uzyskane po operacji w/w trzech interwałach czasowych. 
Projekt badania uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie (66/B/2016).

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania IBM SPSS Statistic wersja 24. Skuteczność leczenia 
operacyjnego została zweryfikowana za pomocą testu znaków rangowanych Wilcoxona dla prób zależnych. Wykorzysta-
no współczynnik korelacji (rho Spearmana) do analizy zależności pomiędzy parametrami subiektywnymi i obiektywny-
mi oceniającymi funkcję fonacyjną i wentylacyjną krtani. Przy projektowaniu wykresów regresji liniowej pomiędzy VHI a 
VRQOL wykorzystano statystykę współczynnika determinacji (R2). Poziom istotności ustalono na poziomie p< 0,05. 

Wyniki

W toku badań wykazano, że leczenie pacjentów z obrzękami Reinkego techniką fonochirugiczną typu mini- microflap jest 
skuteczną i bezpieczną metodą, poprawiającą nie tylko wskaźniki wentylacyjne, ale także funkcję głosową krtani.
W analizie wyników laryngowideostroboskopii będącej złotym standardem obrazowych badań czynnościowych krtani 
zaobserwowano, że poprawa funkcji fonacyjnej nastąpiła dopiero po 6 miesiącach po zabiegu operacyjnym, mając ten-
dencje wzrostową do okresu 9 miesięcy po operacji. Wyniki te dotyczyły wszystkich ocenianych parametrów w LWS: re-
gularności drgań fałdów głosowych (p6=0,014, p9<0,001), amplitudy drgań (p6=0,004, p9<0,001), obecności przesunięcia 
brzeżnego (p6<0,001, p9<0,001) oraz pojawienia się zwarcia fonacyjnego (p6=0,003, p9<0,001).
W ocenie percepcyjnej dokonywanej w 1-wszym miesiącu po zabiegu operacyjnym odsłuchowo zaobserwowano po-
gorszenie jakości głosu (p1= 0,002).  Jego poprawę stwierdzono w 6 miesiącu obserwacji (p6= 0,010), a w 9 miesiącu wynik 
ten był bardziej znamienny (p9<0,001). Poprawę parametrów oceny laryngowideostroboskopowej i oceny percepcyjnej 
głosu zaobserwowano dopiero w 6 miesięcu po zabiegu, co można tłumaczyć długim procesem gojenia i przywracania 
prawidłowej struktury fałdu głosowego.

Badania wykazały istotną statystycznie poprawę parametru aerodynamicznego- maksymalnego czasu fonacji (MCF) już 
w 1 miesiącu po zabiegu z tendencje wzrostową, utrzymującą się w obserwacji długoterminowej. Wzrost wartości MCF 
zaobserwowano 1 miesiąc po zabiegu średnio o 3,24 s (p1<0,001), 6 miesięcy średnio o 4,79 s (p6<0,001) oraz 9 miesięcy 
średnio o 7,88 s (p9< 0,001). Obserwacje te mają wartość kliniczną, biorąc pod uwagę fakt, że znaczne zmiany w obrę-
bie przestrzeni Reinkego fałdu głosowego wpływają na czas trwania drgań wibracyjnych, skracając go, co w rezultacie 
zmniejsza efektywność wydechu powietrza podczas fonacji. Maksymalny Czas Fonacji jako parametr aerodynamiczny jest 
ważnymi elementem oceny funkcji głosowej, wskazuje na niewydolność fonacyjną krtani oraz zaburzenia koordynacji 
oddechowo-fonacyjnej. 
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Analogicznie istotną poprawę w obserwacji krótkoterminowej stwierdzono analizując wyniki samooceny głosu za pomo-
cą kwestionariusza VHI i kwestionariusza VRQOL. Poprawa ta dotyczyła zarówno wartości całkowitej parametru VHI-T oraz 
wszystkich podskal kwestionariusza niepełnosprawności głosowej: fizycznej VHI-P, emocjonalnej VHI-E oraz funkcjonalnej 
VHI-F z istotnością p1<0,001.

Poprawa ta utrzymywała się w obserwacji długoterminowej VHI-T (p6<0,001, p9<0,001). Dokonując oceny jakości życia 
zależnej od głosu wg VRQOL wykazano znamienną statystycznie poprawę wyników w obserwacji krótko- (p1<0,001) i dłu-
goterminowej (p6<0,001, p9<0,001). Ze względu na istotną rolę poprawy jakości życia w efekcie leczenia, uzyskane wyniki 
poprawy jakości głosu z punktu widzenia pacjenta były ważnym elementem oceny skuteczności leczenia fonochirugicz-
nego. Zastosowanie techniki mini-microflap u pacjentów z OR powoduje poprawę funkcji wibracyjnej fałdów głosowych, 
czyniąc je cieńszymi i bardziej odpowiednimi do manewrów wibracyjnych, co z kolei poprawia jakość głosu po operacji.
Poprawę większości parametrów spirometrycznych zaobserwowano już w pierwszym miesiącu po zabiegu. Poprawa ta 
dotyczyła następujących wskaźników: szczytowego przepływu wydechowego PEF (p1=0,001), natężonej objętości wy-
dechowej pierwszosekundowej FEV1 (p1=0,024), maksymalnego przepływu wydechowego MEF 25% (p1= 0,025) i MEF 
75% (p1=0,002), natężonego przepływu wydechowego FEF 25% (p1=0,002) i FEF 75% (p1= 0,025). W ocenie funkcji wen-
tylacyjnej najbardziej znamienną poprawę zaobserwowano dla większości parametrów spirometrycznych w obserwacji 9 
miesięcznej po zabiegu: PEF (p9<0,001), FEV1 ( p9=0,024), MEF 25%  (p9<0,001), MEF 75% (p9<0,001), FEF25% (p9<0,001), 
FEF75% (p9<0,001). Należy podkreślić, że wartość wskaźnika PEF, uznanego w piśmiennictwie jako ważnego parametru 
monitorującego skuteczność zabiegów poszerzających szparę głośni, znamiennie wzrosła już w 1 miesiącu po zabiegu. 
Tendencja wzrostowa tego parametru utrzymywała się po 6 i 9 miesiącach po operacji (p6<0,001, p9<0,001).

Zależność pomiędzy parametrami subiektywnymi i obiektywnymi oceniającymi funkcję fonacyjną wykazano przy użyciu 
współczynnika korelacji (rho Spearmana).  Satysfakcjonujące korelacje zaobserwowano między: maksymalnym czasem 
fonacji (MCF) i fizyczną podskalą kwestionariusza niepełnosprawności głosowej (VHI-P) w 9 miesiącu po zabiegu opera-
cyjnym (r =-0,449, p=0,047) oraz maksymalnym czasem fonacji (MCF) i kwestionariuszem jakości życia zależnej od głosu 
(VRQOL) w 6 miesiącu po operacji (r =-0,511, p6 < 0,05).  W analizie wyników regresji liniowej między VHI-T a VRQOL naj-
wyższą wartość współczynnika determinacji (R 2 =0,755) uzyskano w obserwacji 9 miesięcy po zabiegu operacyjnym. Na-
tomiast analizując zależności między wskaźnikami fonacji i wentylacji, stwierdzono istotną korelację między parametrem 
aerodynamicznym fonacji MCF i wskaźnikiem spirometrycznym PEF w 1 miesiącu po zabiegu (r= -0,496, p=0,026). Obser-
wacja ta pozwala wyciągnąć wnioski, że zmniejszenie masy fałdów głosowych przeprowadzone techniką mini- micro-
flap i poszerzenie szpary głośni poprawia warunki aerodynamiczne fonacji. Uzyskane wyniki badań follow- up wykazały, 
że leczenie mikrochirurgiczne pacjentów z OR techniką mini-microflap spełnia nadrzędny cel fonochirurgii poprawiając 
funkcję fonacyjną krtani, co potwierdzono za pomocą instrumentalnych i subiektywnych metod badania. 

Wnioski

1. W wyniku przeprowadzonego zabiegu operacyjnego techniką mini- microflap uzyskano w grupie badanej osób z 
obrzękami Reinkego poprawę funkcji fonacyjnej ocenianą zarówno za pomocą metod obiektywnych, jak i subiektyw-
nych w obserwacji krótko- i długoterminowej.

2. Przed- i pooperacyjna ocena porównawcza wykazała poprawę wydolności wentylacyjnej osób z grupy badanej w 
efekcie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego techniką mini- microflap w zakresie większości ocenianych wskaź-
ników wentylacyjnych. 

3. W obserwacji krótkoterminowej (1 miesiąc) uzyskano poprawę niektórych parametrów fonacyjnych i wentylacyjnych 
krtani, większość parametrów poprawiła się 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym i ich poprawa utrzymywała się w 
obserwacji 9 miesięcy po operacji. 

4. Ocena porównawcza funkcji fonacyjnej i wentylacyjnej wykazała pooperacyjną korelację pomiędzy parametrem fo-
nacyjnym: Maksymalnym Czasem Fonacji (MCF) a wskaźnikiem wentylacyjnym: szczytowym przepływem wydecho-
wym (PEF), co wskazuje, że przeprowadzony zabieg operacyjny techniką mini- microflap poszerza szparę głośni i 
poprawia równolegle wydolność wentylacyjną oraz fonacyjną krtani.

5. Zastosowanie techniki mini- microflap w leczeniu pacjentów z OR spełnia priorytetową zasadę fonochirurgii poprawy 
jakości głosu. 
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Nie tak dawno temu w Ameryce
Rozmowa z dr. n. med. Marianem Ołpińskim, pediatrą ze specjalizacjami z onkologii i hematologii dziecięcej

kilkanaście  lat temu był Pan jednym z bardziej rozpo-
znawalnych lekarzy pediatrów w rzeszowie. Wspina-
jący się  po szczeblach zawodowej kariery specjalista 
pediatra, onkolog, hematolog dziecięcy. i nagle zniknął 
Pan z  medycznego  środowiska Podkarpacia. życiowe 
drogi zaprowadziły Pana do usa. od roku znowu poja-
wił się Pan w Polsce. jak się potoczyły Pana zawodowe 
losy?

W 2005 roku byłem chyba jednym z pierwszych lekarzy, 
który stwierdził, że warunki w jakich pracowałem i to jako 
zastępca ordynatora Oddziału Dziecięcego Wojewódzkie-
go Szpitala nr 2 w Rzeszowie, wypalają mnie zawodowo. 
Byłem praktycznie jedynym hematologiem i onkologiem 
dziecięcym ze specjalizacją. Miałem dość. Miałem depre-
sję. Założyłem prywatny gabinet i przez następne trzy lata 
pracowałem tylko prywatnie na własnych warunkach, bez 
żadnych umów. Wtedy jeszcze nie było NZOZ-ów jak teraz, 
choć już coś się zaczynało. Potem moje losy odmieniły się 
bardzo poważnie. Poznałem kobietę, Amerykankę, zako-
chałem się, w Polsce się rozwiodłem i wyjechałem do Sta-
nów Zjednoczonych znając jedynie trochę język angielski 
i  mając prawie 51 lat. Był wrzesień 2008 roku. W Stanach 
Zjednoczonych jak i na całym świecie wybuchł wtedy kry-
zys gospodarczy. Szukałem pracy w różnych instytucjach, 
firmach farmaceutycznych, które chciałyby zatrudnić le-
karza bez nostryfikacji. Ale nic z tego nie wyszło. W końcu 
stwierdziłem, że jedyne co dobrze potrafię robić to praco-
wać jako lekarz. Rozpocząłem nostryfikacje dyplomu le-
karskiego. Zakończyłem ten proces w rekordowo krótkim 
czasie 9 miesięcy i uzyskałem prawo wykonywania zawodu 
lekarza w Stanach Zjednoczonych. Chciałem być w USA tyl-
ko pediatrą, bo w moim wieku już nie myślałem o specjali-
zacji onkologicznej czy hematologii. Po trzech miesiącach 
dostałem się na ponowną rezydenturę z pediatrii, w Saint 
Louis w Szpitalu kardynała Johna Glennona, znakomitym 
dziecięcym szpitalu. Rezydentura z pediatrii w USA trwa trzy 
lata, ale mnie -dzięki temu, że mogłem potwierdzić swo-
je kwalifikacje, tłumacząc na język angielski ogromną ilość 
dokumentów i moich wcześniejszych osiągnieć- udało się 
skrócić tę rezydenturę do dwóch lat. Po jej skończeniu na-
tychmiast rozpocząłem pracę na przedmieściach Chicago; 
byłem tam pediatrą do zeszłego roku. Wtedy rozpoczęła się 
pandemia. Mam też już swoje lata, prawie że wiek emery-
talny. Planowałem powrót do Polski. I tak zrobiłem.  Kupiłem 
dom w Beskidzie Niskim gdzie dziś mieszkam. Przywiozłem 
ze sobą moją amerykańską żonę, która uczy się teraz żyć w 
Polsce. Mam prywatny gabinet w moim rodzinnym pięk-
nym Bieczu, rozpocząłem pracę na pól etatu na Uniwersy-
tecie Rzeszowskim, gdzie prowadzę  wykłady z hematologii 
i onkologii dziecięcej dla studentów angielskojęzycznych. 
Trochę też pracuję w szpitalu w Gorlicach. Mam podwójne 
obywatelstwo - polskie i amerykańskie i prawo wykonywa-
nia zawodu lekarza w obu krajach.

Podjął Pan, przyznam, ryzykowną zawodową  drogę, 
ale skutek jest taki jakiego Pan oczekiwał, praca w za-
wodzie lekarza. z tego co Pan opowiada nie jest łatwo 
lekarzowi spoza ameryki trafić do amerykańskiej służ-
by zdrowia?

Ilość lekarzy specjalistów z różnych krajów próbujących 
dostać się na amerykański rynek jest ogromna. Najwięk-
szy odsetek lekarzy spoza Ameryki stanowią mieszkańcy 
Indii. Każdy, kto chce tam pracować musi przejść przez te 
wszystkie etapy, jakie przechodzą studenci medycyny w 
Stanach Zjednoczonych. Po skończeniu studiów trzeba 
zdać wielostopniowy egzamin, który sprawdza ich wiedzę, 
to dużo więcej niż znany nam LEP. Każdy z trzech etapów 
trwa co najmniej sześć godzin, jest on bardzo wymagają-
cy. Jeśli już uzyska się prawo wykonywania zawodu w USA, 
trzeba jeszcze się dostać na rezydenturę. Tutaj też nie jest 
łatwo, zwłaszcza jeśli chodzi o bardziej płatne specjalizacje. 
Radiologia, okulistyka, dermatologia, chirurgia, neurochi-
rurgia, neurologia, na te specjalności jest się bardzo trudno 
dostać. Powiem szczerze, miałem bardzo dużo szczęścia, że 
w tak krótkim czasie dostałem się na rezydenturę i mogłem 
rozpocząć pracę lekarza pediatry w USA. To nie jest łatwe, 
ale do zrobienia. Jestem tego przykładem, miałem wtedy 
51 lat i byłem najstarszym rezydentem, często starszym od 
tych, którzy mnie uczyli. Myślę jednak, że łatwiej  jest od-
naleźć się polskiemu lekarzowi na rynku europejskim niż 
amerykańskim.

Panie doktorze, a jak wygląda amerykański system 
ochrony zdrowia? My w Polsce mamy z tym duże pro-
blemy, jak działa to w ameryce?

Amerykański system ochrony zdrowia opiera się na wielu 
płatnikach, czyli wielu firmach ubezpieczeniowych. To nie 
jest system jednego płatnika jak w Polsce, Wielkiej Brytanii, 
Kanadzie czy innych krajach. To jest system, w którym rzą-
dzą firmy farmaceutyczne. Ma to swoje plusy ale i minusy. 
Na przykład mój zarobek uzależniony był od przyjęcia jak 
największej liczby pacjentów. Są też inne systemy, na przy-
kład lekarze zatrudniani są przez duże korporacje medycz-
ne, szpitale ze swoimi sieciami przychodni i tam zarabia się 
na etacie niezależnie od tego ilu pacjentów się przyjmie. 
Oczywiście lekarz musi przyjąć jakąś grupę pacjentów żeby 
utrzymać stanowisko pracy.

Amerykański system ochrony zdrowia nie jest idealny. Tam 
firmy ubezpieczeniowe mają ostatnie zdanie. Jeśli lekarz 
chce zapisać lek pacjentowi na daną chorobę to musi skon-
sultować to z firmą ubezpieczeniową pacjenta. Od składki 
ubezpieczeniowej zależy leczenie takim czy innym specyfi-
kiem. Jeśli ubezpieczyciel nie pozwala to pacjent musi sam 
zapłacić za lek, lub trzeba zmienić leczenie, dostosować je 
do ubezpieczenia pacjenta.  A leczenie w USA jest ogrom-
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nie drogie, ceny procedur medycznych są horrendalnie wy-
sokie i mało przejrzyste. Dokumentacja jest bardzo zbiuro-
kratyzowana i skomplikowana. Teraz Amerykanie prowadza 
kampanię by to zmienić, by pacjent wiedział za co płaci nie 
tylko po leczeniu ale i przed leczeniem. Sam jestem tego 
przykładem. W ubiegłym  roku miałem nieplanowaną ope-
rację woreczka żółciowego,  w szpitalu w którym pracuję. 
Sprawdzałem czy moje ubezpieczenie jest wystarczające, 
wszystko miało być w porządku ale jednak po zakończeniu 
leczenia okazało się, że anestezjolog, który mnie znieczu-
lał był ubezpieczony gdzie indziej i mój ubezpieczyciel nie 
mógł za to zapłacić. Nie było wyboru, musiałem sam po-
nieść te koszty. 

Trzeba jednak dodać, że szpitale w USA są doskonale wy-
posażone w najnowszy sprzęt diagnostyczny. Komfort 
pobytu pacjenta też jest bardzo wysoki.  Wszędzie są po-
jedyncze łóżka z łazienkami, jest wersalka dla rodzica jeśli 
chce przenocować przy dziecku. Pokoje wyglądają jak ho-
telowe, są jednakowo wyposażone. W takim pokoju jest 
też niezbędny sprzęt do diagnostyki danego pacjenta. W 
amerykańskim  szpitalu nie ma  specjalistycznych podod-
działów dziecięcych, pacjenci nie są pogrupowani według 
schorzeń. Dziecko, które trafia do szpitala jest kierowane  

do wolnego pokoju i tam czeka na lekarza specjalistę który 
przychodzi by je zbadać i zdiagnozować.  Pielęgniarki też 
są tak szkolone, że na ogół są w stanie zająć się każdym pa-
cjentem. Tam system działa zupełnie inaczej niż w Polsce. 
Nie ma możliwości żeby na przykład dziecko było leczo-
ne w szpitalu na zapalenie ucha i to przez tydzień. Nie ma 
czegoś takiego, że pacjent przyjmowany jest do szpitala na 
diagnostykę. Pacjent trafia do szpitala gdy istnieje zagroże-
nie jego zdrowia czy życia. Koszty są tam bardzo liczone, 
firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za pobyt w szpitalu jeśli 
nie ma dokładnego uzasadnienie dlaczego pacjent ma być 
leczony w szpitalu. Szpital nie dostanie pieniędzy za lecze-
nie jeśli nie spełnione są kryteria wymagane przez ubezpie-
czyciela. Zdarza się, że pacjent w godzinach wieczornych 
wypisywany jest do domu, bo już minęło zagrożenie i brak 
jest przesłanek do pozostania w lecznicy. Nawet  jeśli po-
dawane są na przykład leki dożylne, to robi się to w warun-
kach domowych, dojeżdża pielęgniarka. 

a jak wygląda w stanach zjednoczonych praca lekarzy 
rezydentów? W Polsce mamy teraz protesty tych mło-
dych lekarzy, chcą mieć godne warunki pracy i płacę 
adekwatną do wykonywanych czynności. jak to wyglą-
da w ameryce?

Praca amerykańskich szpitali opiera się na rezydentach; 
pierwszego roku, drugiego roku, trzeciego roku, potem na 
rezydentach głównych, którzy kierują pracami tych młod-
szych. W szpitalach uniwersyteckich czy szkolących,  w pra-
ce szpitala stopniowo są włączani studenci medycyny, w 
zależności od tego na którym są roku. Oni w ten sposób 
też się uczą. Tam jest taka hierarchia nauki. Czas pracy re-
zydentów -tak przynajmniej było dwa lata temu kiedy tam 
jeszcze pracowałem-został ostatnio wyraźnie zmniejszony. 
Ja kiedy robiłem tam rezydenturę dyżurowałem  co 3-4 
dzień, często 30 godzin bez snu. Oczywiście chodziłem do 
szpitala codziennie. Tak, to jest ciężka praca, ale z bardzo 
wyraźną perspektywą co mnie będzie czekało później. Oni 
wiedzą, że muszą przejść przez okres rezydentury w którym 
ich płaca będzie dziesięć razy mniejsza od tego co zaczną 
zarabiać w momencie gdy skończą specjalizację. 
Jeżeli mówimy o rezydenturze to mówimy też o sposo-
bie szkolenie rezydentów. Uważam, że jest on znakomity. 
Ci rezydenci, prowadzą leczenie pacjentów. Muszą więc 
doskonale zaznajomić się z wynikami badań swoich pa-
cjentów, bo w czasie porannej wizyty lekarskiej  z ich nad-
rzędnym lekarzem są zobowiązani zdać bardzo dokładną 
relację o każdym pacjencie, przedstawić swoje wnioski i 
propozycje leczenia. Podoba mi się taki system nauczania,  
student uczy się od rezydenta, rezydent uczy się od rezy-
denta  który jest troszkę wyżej od niego, ten znów uczy się 
od lekarza specjalizującego w jakiejś wąskiej działalności 
pediatrycznej. W ten sposób wszyscy mogą uczyć się od 
siebie. System tej nauki, mimo, że bardzo wymagający uwa-
żam za wspaniały. Teraz prowadząc w niewielkim zakresie  
zajęcia ze studentami medycyny w Rzeszowie też staram 
się ich właśnie tak prowadzić, by wzajemnie uczyli się my-
śleć medycznie. Ja traktuje medycynę jako swego rodzaju 
pracę detektywistyczną. Uważam ze przy obecnie bardzo 
powszechnej- dzięki internetowi -dostępności do wiedzy 
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medycznej, wiedząc co szukać i gdzie szukać, możemy roz-
poznawać rzeczy o których nam się wcześniej nie śniło. Ja 
to także robię. Dzięki temu można zdiagnozować lepiej pa-
cjenta szukając informacji w różnych źródłach. Reasumując, 
system nauczania w porównaniu z tym jaki ja znam, jest 
moim zdaniem w USA lepszy, nie ma tej hierarchii, nie ma 
oddziałów, są natomiast  grupy lekarskie, zazwyczaj na zbli-
żonym poziomie, lekarze mają też dużą niezależność.

a jak Pan ocenia to co dzieje się w Polsce w ochronie 
zdrowia, lekarze rezydenci bardzo narzekają, mają 
dużo uzasadnionych pretensji. W czym tkwi problem? 
czy tylko w systemie, który jest niedoskonały może na-
wet zły? czy mogą być inne tego przyczyny?

Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Sam w szpitalu pra-
wie nie pracuję, do końca nie wiem jak to teraz działa. Wiem 
że mało zarabiają, nawet nie wiem dokładnie ile…

...niecałe  4 tys. zł do wypłaty  wynosi najniższa pensja 
lekarza rezydenta, brutto wynosi 5478 zł….

 …..To jest smutne... To jest bardzo smutne. Nie chce porów-
nywać do bogatej Ameryki. Ale to jest przy obecnych ce-
nach niecały tysiąc dolarów. Tam rezydent zarabia na rękę  
około 36 tys. dolarów miesięcznie. Tysiąc dolarów to nie jest 
płaca dla kogoś, kto będzie się zajmował ratowaniem życia 
ludzkiego i leczeniem.  Ci ludzie muszą też znaleźć czas na 
naukę, wykonują ciężką pracę, dyżurują. Za takie pieniądze 
to za chwile nie będziemy mieć w Polsce w ogóle lekarzy. 
Rozmawiałem niedawno z kolegą chirurgiem z jednego ze 
szpitali w Rzeszowie. Średnia wieku chirurga z tego szpitala 
wynosi 55 czy nawet 56 lat, to jest bardzo niepokojące, nie-
długo może nie mieć nas kto operować.

to może na koniec porozmawiajmy o tym co bardziej 
przyjemne, zbliżamy się do świąt Bożego narodzenia.   
gdzie będzie Pan je spędzał?

Oczywiście u siebie w domu na pograniczu województw 
Małopolskiego i Podkarpackiego.  Na Boże Narodzenie 
na pewno będziemy mieć choinkę i bardzo udekorowa-
ny dom. Moja żona już od miesiąca jeździ po różnych jar-
markach i szuka ciekawych ozdób bożonarodzeniowych. 
Zwyczaje polskie i amerykańskie znacznie się różnią. Będzie 
więc udekorowany dom, ogród, mnóstwo światełek  i dużo 
osób, bo rodzina jest duża. Mamy razem z moją obecną 
żoną 12 wnucząt. Ja mam dwóch synów, żona ma też dwo-
je dzieci. Jeden z moich synów mieszka w Rzeszowie, drugi 
w Portugalii. Starszy syn ma trzech synów, młodszy syn ma 
trzy córki, najmłodsza ma miesiąc. Będzie oczywiście tra-
dycyjna wigilia w domu mojej siostry, w moim rodzinnym 
bardzo pięknym Bieczu.

a jakie są Pana życzenia Bożonarodzeniowe?

Boże Narodzenie kojarzy mi się z dobrocią, miłością, po-
maganiem innym. Tej wrażliwości charytatywnej nauczyła 
mnie moja amerykańska żona. Dzięki  niej byliśmy 8 razy 
w Gwatemali, gdzie raz w roku przez tydzień pomagaliśmy 
ludziom mieszkającym przy wysypisku śmieci. Byliśmy też 
w Ugandzie pomagać dzieciom, które są sierotami po AIDS. 
Chcielibyśmy to nadal kontynuować. Marzy mi się zorga-
nizowanie w przyszłym roku w lecie takiego wyjazdu do 
Gwatemali, tym razem z Polski. Może byłby ktoś chętny z 
rzeszowskich lekarzy i w większej grupie moglibyśmy tam 
pojechać?
Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, nieważny jest 
kolor skóry, orientacja seksualna, płeć, religia  czy jej brak. 
Wszyscy mieszkamy na tej samej ziemi i w czasie Bożego 
Narodzenia powinniśmy sobie życzyć tej miłości jak najwię-
cej. Oby zagościła w naszych sercach i otwarła je też na oso-
by, które koczują obecnie na polsko- białoruskiej granicy w 
strasznych warunkach.

dziękuję za rozmowę.
( Rozmowę przeprowadzono w listopadzie 2021)
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Rozmowa z dr Piotrem Szredzkim, chirurgiem, gastroenterologiem  ze Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

Bieganie uczy przede
wszystkim wytrwałości
jest Pan zapalonym biegaczem, ale nie zawsze tak było. 
kiedy zaczęło się to zainteresowanie sportem, a kon-
kretnie bieganiem?

Nigdy nie byłem raczej typem sportowca ale zmieniło się to 
jakieś 10 lat temu. Pod wpływem obciążeń pracą, dyżurami 
i złym stylem życia niestety zacząłem trochę niedomagać 
zdrowotnie, chodzić z holterem, łykać tabletki. Pewnego 
dnia po powrocie do domu stanąłem na wadze, gdy zoba-
czyłem jak na początku pojawiła się jedynka   postanowi-
łem to zmienić. Zacząłem uprawiać sport. Proces przemia-
ny stylu życia trwał  około roku, schudłem ponad 25 kg i by 
to utrzymać zacząłem biegać.  Lekko nie było. Pamiętam 
mój pierwszy bieg, miałem zamiar przebiec 3 kilometry i 
wrócić. Niestety, po przebiegnięciu 300 metrów wróciłem 
do domu ze spuszczona głową…Potem mozolnie, trening 
po treningu, systematycznie  nabierałem kondycji, bo bie-
ganie uczy przede wszystkim wytrwałości.

czy to jest bieganie takie dla siebie, dla własnej satys-
fakcji, przełamywania takich czy innych ograniczeń. czy 
może już zaczyna Pan to robić sportowo  uczestnicząc w 
maratonach ?

Przez dłuższy czas biegałem dla siebie. Potem w  pewnym 
momencie postanowiłem spróbować swych sił we współ-
zawodnictwie. Pierwszym  moim biegiem był  Bieg Nie-
podległości w Rzeszowie na 10 km, było to kilka lat temu. 
Uczestnictwo w nim dało mi dużo satysfakcji, ale wyniki 
pozostawiały wiele do życzenia, nie były dla mnie zadowa-
lające. Przyznaję, że sam nie potrafiłem  poprawić wyników 
i kondycji, szukałem więc kogoś kto mi pomoże. I tak znala-
złem trenera z którym biegamy razem. Dzięki niemu, jego 
wiedzy i doświadczeniu poszedłem dalej do przodu. Pod-
czas treningów okazało się, że dobry trening i przygotowa-
nie sprawnościowe to nie tylko trucht czy bieg. Ważne jest 
wiele czynników: odpowiednie odżywianie i nawodnienie 
ale i siła mięśniowa, rozciągnięcie, gibkość czy wytrzyma-
łość. Na trening biegowy składają się oczywiście trucht i 
bieg ale również ważna jest rozgrzewka, podbiegi, interwa-
ły, sprinty, biegi narastającej prędkości, długie wybiegi czy 
ładnie brzmiące ale zabójcze piramidki – jak widać wszystko 
jest dość skomplikowane i trudne ale tylko na początku …

jakie były dalsze etapy wspinania się po tej drabinie 
biegacza?

Zawsze interesowały mnie biegi długodystansowe, zaczą-
łem więc biegać dłuższe dystanse. Ale krótkie, 5 kilometro-
we biegi w dobrym tempie też potrafią mi dać dużo przy-
jemności.

jaka jest częstotliwość Pana treningów ?

Aktywność sportowa w moim przypadku jest bardzo syste-
matyczna. Staram się biegać 3-4 razy w tygodniu, choć nie 
zawsze się to udaje. Trzy biegi są takie średniodystansowe, 
powiedzmy 10 kilometrów biegam co drugi dzień. I raz w 
tygodniu, w sobotę czy niedzielę biegnę dłuższy bieg, oko-
ło 16-20 kilometrów. To jest taka moja regularna aktywność 
sportowa, która w tygodniu zamyka się dystansem około 
50 kilometrów .

i to jest już ostateczny pułap jaki chce Pan utrzymać?

Oczywiście chciałbym się dalej piąć w górę. Ale jak chce się 
więcej osiągnąć to trzeba więcej biegać. Dostrzegam, że im 
więcej kilometrów w miesiącu wybiegam, tym w następ-
nym mam lepsze wyniki sportowe.  Treningi są męczące, 
czasem uciążliwe i wymagające ale potem udział w jakiej-
kolwiek imprezie sportowej,  gdzie dochodzi do rywalizacja 
daje dużą satysfakcję.

ostatni znaczący dla Pana bieg to…….?

To Bieg Sandomierskim Szlakiem Winiarskim we wrześniu 
tego roku. Przebiegliśmy go razem z kolegą z oddziału 
Wojtkiem Siwiaszczykiem.

Lekarskie pasje

fot. K. Powrózek

dr Piotr Szredzki pierwszy od lewej
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Ten bieg zorganizowany był w pięknym Sandomierzu, w 
którym wcześniej  nie byłem.   To miasto historyczne o wie-
lowiekowej tradycji, prawa miejskie uzyskało w XIII wieku, 
położone jest na siedmiu wzgórzach i nazywane często 
małym Rzymem.   Bo istotnie bardzo przypomina klimaty 
małych włoskich  miast, które uwielbiam.  Wokół Sando-
mierza z racji klimatu i położenia, a także siedmiuset letniej 
obecności klasztoru Dominikanów którzy zapoczątkowali 
tam tradycje winiarskie, powstało kilkanaście winnic. Stąd 
też był to bieg szlakiem winnic.  Można było podziwiać 
wspaniałe krajobrazy wokół Sandomierza, a w każdej winni-
cy zakosztować wina czy wody, według upodobań i zapo-
znać się z tajnikami  uprawy i wyrabiania win. To był pierw-
szy w Sandomierzu  Festiwal Biegowy Szlakiem Winnic.  

czy w biegu uczestniczyło wielu lekarzy?

Z Rzeszowa byliśmy we dwójkę z kolegą. Ale w biegu 
uczestniczyli też lekarze z innych miast, nawet była liczna 
reprezentacja medyków ze Szczecina, a  organizatorami 
byli pracownicy ze szpitala w Sandomierzu.

Bieg był bardzo przyjemny, zorganizowany pierwszy raz 
właśnie szlakiem sandomierskich winnic . Można było star-
tować na 3 dystansach : 10, 25 i 70 km. Myśmy z kolegą 
uczestniczyli w biegu na 25 km, podziwiając przy okazji Re-
zerwat Gór Pieprzowych najstarszych europejskich pagór-
ków i  wspaniałe wąwozy oraz piękne winnice położone 
wokół Sandomierza. 

dużą satysfakcje daje Panu to bieganie?

Oczywiście! Nie ma tabletek, nie ma holtera.  Oprócz zdro-
wia fizycznego i metamorfozy sylwetki, daje też w pewnym 
sensie dobrostan psychiczny, pozwala się wyciszyć, uspo-
koić.  Zauważyłem też, że po treningu, jestem bardziej wy-
poczęty niż przed nim.
Poza tym biegi zwłaszcza długodystansowe uczą cierpliwo-
ści, pokory, radzenia sobie z wyzwaniami.  Człowiek może 
pracować spokojniej, dłużej,  bardziej wytrwale, bez presji 
i stresu.

rodzina podziela te pasje biegania?

Biegania akurat nie. Ale rodzinnie uprawiamy wspinaczkę 
sportową i sporty walki.  Uwielbiamy jeździć np. do Jury  
Krakowsko -Częstochowskiej, mamy tam już swoje ulubio-
ne miejsca wspinaczkowe. Najlepsza z naszej rodziny we 
wspinaniu jest córka, która pomaga nam w realizowaniu 
tej pasji. Wspinaczka to aktywne spędzenie dnia. Wymaga 
dużo wysiłku  fizycznego, pełnego zaufania do partnera, 
który asekurując w pewnym sensie trzyma moje życie w 
swoich rękach. Wspinaczka uczy też pokonywania trudno-
ści i  zdolności przyjmowania porażek. Ale tu więcej do po-
wiedzenia miałaby pewnie żona, bo to jest jej pasja.

liczę więc, że w jednym z następnych numerów Biule-
tynu poznamy tę pasję Pana żony, która także jest leka-
rzem. a jakie są Pana plany sportowe na najbliższy rok?

W  kalendarzu biegowym mam kilka żelaznych punktów,  
zacznę biegiem „Policz się z cukrzycą” organizowanym co-
rocznie na finał WOŚP,  w listopadzie wystartuję w Biegu 
Niepodległości w Rzeszowie.  Myślę, że w tym roku wejdzie 
do kalendarza też drugi Bieg Szlakiem Winnic Sandomier-
skich i Sztafeta Maratońska w Rzeszowie, którą w tym roku 
przebiegliśmy w składzie lekarzy i pielęgniarek z oddziału 
chirurgii.  A moim osobistym marzeniem jest przebiec w 
czerwcu tego roku Maraton w Bieszczadach.

Pokazał mi Pan zdjęcia swojej winnicy, czyli bieg tym 
szlakiem nie był przypadkowy?

Pomysł  założenia winnicy pojawił się podczas jednego z 
moich licznych wyjazdów do Włoch. Mam tam  wielu przy-
jaciół, a jak wiadomo winnice są nieodłącznym elementem 
włoskich gospodarstw.  Trzy lata temu postanowiłem zało-
żyć swoją własną winnicę. Jeszcze do tej pory nie udało mi 
się zrobić wina, ale liczę, że w następnym roku już się z tym 
zmierzę.  Zasadziłem szczep solaris, z którego gron robi się  
białe wino wytrawne. Mam nadzieje, że będzie ono  bardzo 
dobre!  Postanowiłem, że wszystkie czynności związane z 
uprawą i pielęgnacją winorośli będę wykonywał sam, choć 
mam świadomość że jest to pracochłonne.

a co Panu sprawia większą przyjemność, praca przy wi-
noroślach czy bieganie?

Chyba raczej bieganie, ale idąc do winnicy można się rów-
nież zrelaksować,  popracować w słońcu i uspokoić po stre-
sie dnia codziennego.

dziękuje bardzo za rozmowę.

fot. K. Powrózek

Lekarskie pasje
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Rozmyślania świąteczne

Dziś zaszczepiono mnie trzecią dawką szczepionki Pfi-
zer. Sporo pacjentek wspominało w gabinecie, że już są po 
szczepieniu ale drobne objawy uboczne jak temperatu-
ra, czy dreszcze, osłabienie-miały bardziej nasilone, niż po 
dwóch pierwszych dawkach. Więc trochę się niepokoiłam, 
wobec licznych zadań do wykonania oraz planów na naj-
bliższy weekend. Ale jest dobrze, zero dolegliwości, jak to 
najczęściej u mnie.

Dwa tygodnie temu wróciłam z Meksyku. Zresztą cały 
czas jestem pod presją czynników ryzyka-pacjentki, w więk-
szości nieszczepione, no i dużo podróżuję.

Ostatnio trochę mnie zaskoczył dość ostry przebieg co-
vida  u mojej córki, ,zaszczepionej dwukrotnie Astrą Zenecą. 
Jako nauczycielka szczepiona zaraz po naszej grupie zero. 
Początkiem października dostała 41stopni, nagle w nocy. 
Test wykonany w szpitalu wojskowym w Lublinie, oczywi-
ście dodatni. 30% nauczycieli z tej szkoły zachorowało w 
jednym czasie, wszyscy szczepieni. W późniejszym terminie 
jeszcze grupowo przyjęli szczepienie przeciwko grypie.

 Jak by tego było mało, w ostatni poniedziałek dzwonię  
tak towarzysko do zaprzyjaźnionej pielęgniarki na eme-
ryturze z którą współpracowałam 16 lat, z zapytaniem, co 
słychać. Okazało się, że w przeciągu tygodnia zmarły jej 
siostra, siostrzenica, oraz brat. Wszyscy nie szczepieni. W te 
pędy zapisałam się na szczepienie nr trzy.

W ostatnią sobotę poniosło mnie do kina, w moim mie-
ście, na film Dody. Kino wypełnione po brzegi. Ja w ma-
seczce, poza mną-nikt. Dwie i pół godziny. Popcorn, coca-
-cola, jak to w kinie, no i jak kiedyś w normalnych czasach. 
Więc dziś, przed szczepieniem, wykonano mi szybki test  na 
wszelki wypadek.

A wracając do filmu Dody, to muszę przyznać, że” panie, 
które żadnej pracy się nie boją” zdarzyły mi się kilka lat temu 
w gabinecie, do tego przyszły w 6-cio osobowej grupie i 
powiedziały wprost, czym się zajmują. Okazało się, że były 
to gościnne występy, panie przybyły z Krakowa, wynajęły 
mieszkanie w jednym z bloków niedaleko mnie i działały. 
Żywot tego biznesu w tak małym mieście był krótki, gdyż 
zostały dorwane przez kilka żon, księdza, oraz lokalną gaze-
tę-nomen omen Obserwator. Niestety u jednej z nich cy-
tologia okazała się nieprawidłowa, i musiałam wezwać pa-
cjentkę celem skierowania jej do szpitala, na wycinki z szyjki 
macicy. Dobrze, że miałam numer telefonu. Pani stwierdziła, 
że z racji nawału pracy, nie da rady osobiście odebrać wyni-
ku i skierowania, ale że przyjdzie po nie jeden z jej klientów. 
Jak przyszedł, jak zobaczyłam, kto to-oko mi zbielało. .Lu-
dzie jednak uwielbiają ryzyko..

Nie wychodząc z tematów towarzyskich, trzy lata temu 
pojechałam do Namibii. Na offroad. Miesiąc wcześniej na 
białaczkę ostrą szpikową zmarła moja Basia, przyjaciółka i 
diagnosta, cytolog. Basia zawsze wszystko odkładała na 

później, aż dzieci podrosną, aż wytresuje psa, urządzi ogród. 
Walczyła prawie 10 miesięcy. Zaraz po pogrzebie, na FB zna-
lazłam ogłoszenie o tej Namibii. Zapisałam się tego samego 
dnia. Szukałam sposobu na moją wyrwę w sercu, chciałam 
uciec od tego bólu po stracie. Na wyprawie spotkałam oso-
by mniej więcej w moim wieku, to była naprawdę droga 
wycieczka. Poza nami, jedna osoba- Gosia miała 29 lat, a jej 
torba podróżna zadała by szyku w Ritzu w mieście Paryż, 
a nie w afrykańskim piachu. Zupełnie do nas nie przysta-
wała zachowaniem, stylem bycia. Była bardzo bystra, inteli-
gentna, na swój sposób wrażliwa. A ponieważ organizator 
zauważył moje skłonności opiekuńcze, poprosił mnie ,żeby 
mieć na nią baczenie. Mieszkała nie w Dubaju, ale od daw-
na w Monachium, kilka rozmów i już wiedziałam, co robi. 
Była za głośna, piła za dużo, miała ostentacyjny sposób by-
cia. Trochę trudno bywało by opanować sytuację. Któregoś 
dnia, w miejscu z widokiem na wodospady na granicy Na-
mibii z Angolą, poszła się kąpać, w miejscu, gdzie razem z 
nią pływały krokodyle.

Szalony i mocno wczorajszy, bywa, że ma jednak szczę-
ście. Gady jej się przestraszyły i uciekły..

Tego samego wieczoru, siedzieliśmy przy ognisku, na 
wzgórzu, gdzie rozbiliśmy obozowisko. Gosia, jak zwykle 
popijała piwo, miała go już trochę za dużo.

-Wiesz Aniu, ta Afryka, ta bieda w wiosce, którą dziś zwie-
dzaliśmy, to dla mnie nic. Było nas dziesięcioro. Ojciec był 
w więzieniu, mama poszła w tango, a myśmy siedzieli, jako 
małe dzieci, na przystanku autobusowym i jedliśmy trawę i 
korzonki. I tak było kilka lat, czasem ktoś z sąsiadów się uli-
tował, wpuścił nas do stodoły. Nie chcę pamiętać mojego 
dzieciństwa. Ja już miałam swoją Afrykę, może nawet go-
rzej.

Wycieczka trwała trzy tygodnie. Przed wylotem skoń-
czyły się jej pieniądze, gdyż co jak co, piwo można kupić w 
Namibii nawet na najbardziej pustynnej pustyni.

Ostatniego dnia chciała iść do baru ale ja pytam, po 
co???

-Ja sobie poradzę i bez pieniędzy!
I rzeczywiście, niestety. Za chwilę wszyscy stawiali jej 

piwo i drinki..
W locie powrotnym nie miałyśmy miejsc obok siebie. 

Niestety w Qatar Airlines alkohol dają bez opamiętania, 
czego nie przewidziałam. Musieliśmy ją odholować z sa-
molotu. Do dziś jestem z Gosią w kontakcie. Była trochę w 
Irlandii, trochę w Belgii. Ale od prawie roku, Gosia jest za-
kochana. Poznała młodego chłopaka, kierowcę tira, gdzie 
i jak się poznali-nie próbuję nawet zgadywać. On się zaan-
gażował momentalnie. Ona chwilę się zastanawiała, on jest 
trochę młodszy. Ale zaręczyny już były. Pierścionek z bry-
lantem też. Planują ślub i dzieci. Gosia jest taka szczęśliwa. 
Święta  spędzą w Polsce. Wszyscy zasługujemy na szczęście 
i na miłość,

nie tylko w Boże Narodzenie. 

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora
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XVI Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu

W dniach od 7 do 9 października 2021 roku po raz 16-ty 
odbyły się po dwu i półrocznej  przerwie wywołanej pan-
demią COVID-19, Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu 
Dębica 2020.

Organizatorzy  zawodów symbolicznie utrzymali ciągłość z po-
wodu niemożności organizacji mistrzostw w ub. roku.

Na starcie zawodów stanęło 35 medyków, w tym 11 koleżanek, 
z 11-tu Okręgowych Izb Lekarskich. Trzy-dniowe Mistrzostwa odby-
ły się w 4 sesjach pływackich, ostatnia sesja w dniu 09.października 
2021 to tradycyjny Memoriał im. dr K. Kaźmierczaka.

Honorowy Patronat Mistrzostw objął  Prezes NRL prof. dr hab. n. 
med. Andrzej Matyja.

Po sesjach popołudniowych w I i II dniu zawodów odbyła się 
XVI Konferencja „Postępy w medycynie sportowej”. Prezes Zarządu 

XXII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie, ,,Memo-
riał doktora Andrzeja Jasińskiego” odbył się w Pabianicach w 
dniach 11-14 listopada 2021 r. 

Pierwszy turniej memoriałowy doktora Andrzeja Jasińskiego od-
był się w roku 2011, rok po jego śmierci. Doktor Jasiński był  gineko-
logiem z wieloletnim doświadczeniem. Pracował w Klinice Perinato-
logii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jak wspominają 
go jego koledzy i współpracownicy, był nie tylko świetnym lekarzem, 
ale też osobą o ogromnej empatii, wspaniałym przyjacielem. Dosko-
nale grał w tenisa, zwłaszcza w grze podwójnej. W 2001 roku w ja-
pońskiej Fukuoce został Mistrzem Świata Lekarzy.

Na twardych kortach w Pabianicach w tym roku rywalizowało 
ponad 70 lekarzy.

Nasza grupa, reprezentująca OIL w Rzeszowie, zdobyła kilkana-
ście medali. Oto nasz dorobek:

Wiesław Bąba ( Kolbuszowa) - medal srebrny (gra podwójna 45-
55 w parze z Jarkiem Marcem), medal brązowy (gra pojedyncza 60 
plus).

Bujak Kazimierz ( Dębica) - medal srebrny (gra podwójna 65 plus 

w parze z Danielem Leończykiem z Łodzi), medal brązowy (gra po-
jedyncza 65 plus).

Kowal Jacek ( Stalowa Wola) - medal brązowy (gra pojedyncza 
55 plus).

Marzec Jarosław ( Mielec) - medal srebrny (gra podwójna 45-55).
Micał Alfred ( Stalowa Wola) - medal złoty (gra podwójna 55-65  

Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dr n. med. 
Andrzej Bugajski objął honorowy patronat Konferencji.

Zwycięstwo w rywalizacji drużynowej OIL odniosła ekipa OIL w 
Rzeszowie przed ekipą Śląskiej OIL i Łódzkiej OIL

Najlepszą zawodniczką Mistrzostw została  Aleksandra STASIAK z 
Pomorskiej OIL, a w klasyfikacji wśród mężczyzn ponownie Mariusz 
FAFF z OIL w Rzeszowie.

Nagrodę im. Dr. K. Kaźmierczaka „Największy Talent Mistrzostw” 
Kapituła przyznała prof. dr. hab. n. med. Andrzejowi Maciejczakowi z 
OIL Tarnów, za znaczący postęp sportowy  i zaangażowanie naukowe 
w konferencjach naukowych organizowanych podczas Mistrzostw.

Na uroczystym zakończeniu Mistrzostw zwycięskim ekipom oraz 
koleżankom i kolegom w klasyfikacji  wręczono Puchary i Dyplomy.

Organizatorzy i Uczestnicy  kończąc  XVI MPLwP życzyli sobie 
ponownego spotkania za rok w tradycyjnym kwietniowym terminie 
XVII Mistrzostw.

Ze sportowym pozdrowieniem.
Janusz Bieniasz

Sport

Lekarski tenis w „covidowym” czasie
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Sport

w parze z Aleksandrem Skopem z Torunia), medal brązowy (gra po-
jedyncza 60 plus).

Solarski Bogdan (Rzeszów) - medal złoty (gra podwójna 75 plus  
w parze z Józefem Safianem z Zielonej Góry), medal srebrny (gra po-
jedyncza 80 plus).

Przypomnę też osiągnięcia z najważniejszych naszych turniejów 
w covidowym czasie:

XXXI LETNIE MISTRZOSTWA LEKARZY W TENISIE ,,LEXUS CUP” 
2021 – SZCZECIN

Solarski Bogdan- medal srebrny (gra podwójna 75 plus  w parze 
z Józefem Safianem z Zielonej Góry), medal srebrny (gra pojedyncza 
80 plus).

Wiesław Bąba -brązowy (gra pojedyncza 60 plus).
XXX LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W TENISIE ,,LEXUS 

CUP” – POZNAŃ 2020
Wiesław Bąba - medal złoty ( gra podwójna 55 plus  w parze z 

Tomkiem Maziakiem z Legnicy), medal brązowy (gra pojedyncza 60 
plus).

Zdzisław Plicner - medal srebrny (gra pojedyncza 75 plus).

Micał Alfred - medal złoty (gra podwójna 45 plus w parze z Mar-
cinem Krywiakiem z Wrocławia).

50. MISTRZOSTWA ŚWIATA LEKARZY W TENISIE – TURCJA  paź-
dziernik 2021 Belek ( Antalya)

Bogdan Solarski - złoty medal w kategorii debel +65, srebrny me-
dal w kategorii +80.

Zdzisław Plicner - srebrny medal w kategorii singiel +75, brązowy 
medal w kategorii mikst +75, brązowy medal w kategorii mikst +75 ( 
w parze Heleną Plicner).

Podsumowując, nasza ekipa miała bardzo udany sezon, chyba 
najlepszy, licząc ilość zdobytych medali, z liderem Bogdanem Solar-
skim na czele. Na zakończenie sezonu organizujemy sportowo-ko-
leżeńskie spotkanie w naszym gronie na hali w Nowej Wsi. Turniej  
tenisowy „O puchar Prezesa OIL w Rzeszowie” to już dziewiąte zawo-
dy organizowane z pomocą finansową  naszej Izby ( w zeszłym  roku 
nie odbyły się).

Alfred Micał

Mistrzostwa Świata Lekarzy w tenisie ziemnym

Pasja jest ważniejsza niż wiek
W dniach 8–15 pażdziernika 2021r. odbyły się w Antalyi na 
śródziemnomorskim wybrzeżu Turcji 50-te jubileuszowe 
Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie Ziemnym. 

Antalyia to dawna letnia rezydencja Cesarza rzymskiego Ha-
driana. Zachowało się jeszcze wejście do pałacu i część murów 
obronnych. 
Zawody rozegrano na 20 kortach Akademii Tenisowej hotelu Me-
gasaray.
Polskich lekarzy reprezentowało 21 osób; 13 mężczyzn i 8 kobiet 
w różnych kategoriach wiekowych. Reprezentacja Polski zdobyła 
wiele medali i wygrała Puchar Narodów w kategorii Mężczyzn i 

drużynowe wicemistrzostwo Świata w kategorii kobiet. 
Województwo Podkarpackie reprezentowali:
•	 Lek. Bogdan Solarski z Rzeszowa, który zdobył złoty medal 

i Mistrzostwo Świata lekarzy w grze podwójnej w kategorii 
+75 oraz srebrny medal i Wicemistrzostwo świata w grze po-
jedynczej w kategorii 80+.

•	 Lek. Zdzisław Plicner z Jarosławia, który zdobył srebrny me-
dal w grze pojedynczej w kategorii +75 oraz brązowy medal 
wraz z żoną Heleną w grze mieszanej w kategorii +70.

Organizacja Mistrzostw była wzorowa. Pogoda jak na porę roku 
wspaniała,  temperatura około 300C, morze ciepłe, warunki pobytu 

doskonałe, tureckie wyżywienie 
urozmaicone. Sportowcy miesz-
kali w dzielnicy willowej Belek.

Sportowcy wraz z  osobami to-
warzyszącymi uczestniczyli w 
trzech przyjęciach  w hotelach 
Hilton, Carolina i Megasaray 
gdzie odbyło się uroczyste za-
kończenie i wręczenie medali i 
drobnych upominków.

Jak ten czas szybko biegnie… 
Byłem najstarszym zawod-
nikiem mistrzostw a mimo 
to zdobyłem dwa medale. 
W przyszłym, roku wybieram 
się na następne Mistrzostwa 
Świata w Orlando na Florydzie 
w Stanach Zjednoczonych.

Lek. Bogdan Solarski
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Mistrzostwa Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej „Mielec 2021”
W dniach 04-05 grudnia 2021 roku odbyła się XXVI edycja Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej „Mielec 2021”. Z po-
wodu obostrzeń pandemicznych impreza cieszyła się trochę mniejszym zainteresowaniem lekarzy - piłkarzy. Do turnieju przystą-
piło 10 zespołów z całej Polski na czele z ostatnimi zwycięzcami, zespołami Medyk Zabrze i WIL Warszawa. Mecze były rozgrywane 
na pięknej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu.

Drużyny zostały podzielone na 2 grupy:
Grupa A: Medyk Zabrze, Pabianice, Medicus Lublin, Toruń, 
OIL Warszawa
Grupa B: WIL Warszawa, Klub PPMK, FC Silesia, Niedźwiadki,
MTS Lublin

Pierwszy dzień (sobota) to mecze eliminacyjne. 
Drugi dzień (niedziela) pozostałe mecze eliminacyjne, półfinałowe 
i finałowe. Ostatecznie w meczu o III miejsce MEDICUS Lublin uległ 
Niedźwiadkom (2:3) a w meczu o I miejsce drużyna Medyk Zabrze 
ponownie pokonała zespół WIL Warszawa  (4:0) broniąc  tytuł Mistrza 
Polski z 2019 roku. Rozdano również tytuły i nagrody indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Michał Perszke 
z drużyny Medyk Zabrze, najlepszym bramkarzem Kamil Szpiech z 
MTS Lublin, a królem strzelców  Jarosław Krotowski z Pabianic.
Turniej odbywał się w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Wszyscy 
uczestnicy wyrazili chęć spotkania za rok na kolejnych Mistrzo-
stwach w Mielcu.

Organizator: lek. med. Zbigniew Bober

Szanowna Koleżanko, 
Szanowny Kolego

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie zaprasza na 
spotkanie opłatkowo – noworoczne w dniu 11 stycznia 2022r. (wtorek)
o godz. 12:00, które odbędzie się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie 

przy ul. Podwisłocze 48.
Mamy nadzieję, że będą to miłe chwile w gronie koleżeńskim.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do dnia 10 stycznia 
2022r. pod numerem telefonu 17 777 60 22.

Komisja 
Lekarzy Emerytów i Rencistów 

OIL w Rzeszowie

Kącik Seniorów

Spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia,

Spędzonych w gronie najbliższych,
odpoczynku od codziennych trosk oraz

Szczęśliwego Nowego Roku

życzy
Komisja 

Lekarzy Emerytów i Rencistów
OIL w Rzeszowie

Sport

I miejsce
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Konkurs Chopinowski
– promenada, morze i zachód słońca
Jak to jest, że inspiracja przychodzi nie wiadomo, dlaczego, 
nie wiadomo skąd?   
 
Idąc od Rzeszowskiego Zamku mijamy w pewnej odległo-
ści budynek Okręgowej Izby Lekarskiej, potem przechodzi-
my nieopodal Filharmonii Podkarpackiej im Artura Malaw-
skiego, a kilkaset metrów dalej skrzyżowanie ze światłami,  
po lewej duży budynek to Kliniczny Szpital Specjalistyczny 
im Fryderyka Chopina.  Miejsce szczególne dla bez mała 
każdego z lekarzy Podkarpacia. Kiedyś tam kierowaliśmy 
swoje kroki by zdobyć kwalifikacje w drodze ku wymarzo-
nej specjalizacji. Tam niejeden z nas stawał naprzeciw pro-
blemów klinicznych, uzbrojony w stetoskop, skalpel,  mło-
tek neurologiczny czy lusterko na czole. (…) 

Patron Szpitala Fryderyk Chopin uważany jest za jednego 
z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a tak-
że za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów 
w historii.  Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich 
czasów, często nazywany przez melomanów poetą forte-
pianu. Utwory Chopina charakteryzuje głęboka ekspresja 
a także czerpanie z wzorców stylistycznych muzyki ludo-
wej. Jak piszą jego biografowie, legenda podaje, że mały 
Fryderyk urodził się w czasie, gdy w pobliżu jego ojciec Mi-
kołaj Chopin grał na skrzypcach. Potem już w Warszawie 
początkiem piątego roku życia chłopiec rozpoczął naukę 
gry na fortepianie.  W niespełna dwa lata był już autorem 
kilkunastu drobnych utworów, a po wielu latach pozostało 
niewyobrażalnie wiele partytur zapisanych nutami przez 
Fryderyka Chopina. 

Międzynarodowe Konkursy Chopinowskie to przełom lat 
20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia. Ostatni XVIII-ty miał 
swój początek 2-go października 2021 r.   W przesłucha-
niach uczestniczyło niespełna stu pianistów reprezentują-
cych 17 krajów.   Kilkunastu z nich razem z Orkiestrą Filhar-
monii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki wykonało 
w ostatnim etapie Konkursu jeden z dwóch koncertów for-
tepianowych Fryderyka Chopina. (…)

Wyjazd nad morze, kilkanaście słonecznych październiko-
wych dni w Sopocie.  W Warszawie w tym czasie trwa Kon-
kurs Chopinowski  prezentują się nowi mistrzowie klawia-
tury, zmieniają się nazwiska solistów i nazwy instrumentów. 
Któregoś dnia podczas spaceru promenadą nadmorską w 
Sopocie zajrzeliśmy z Irą do  „Pomarańczarni”, tuż przy plaży.  
Gości niewielu, pośrodku duży ekran telewizyjny, na nim 
zwykle sprawozdania sportowe. Tego dnia cicha prośba do 
jednego z kelnerów i … zamiast zielonej murawy i koloro-
wych strojów piłkarzy, na ekranie przesłuchania ostatniego 

etapu konkursu. Przy fortepianie w Filharmonii Narodowej 
Eva Gevgorian i koncert e-moll Fryderyka Chopina. Piękna 
muzyka, poruszający ostania część Rondo vivace,  łączący 
w sobie dwa żywioły - cudowną muzykę i pełną wyrazu po-
ezję, tę wykształconą do perfekcji, lecz zarazem -jak kompo-
zytor wspomina w pamiętnikach - pożegnalną.  Powstała 
ona nie bez oporów. W twórczości Fryderyka Chopina był 
to czas wahań, zwlekań, przeczuć. Przez całe lato roku 1830 
toczyła się sprawa wyjazdu Chopina w świat, jak pisał w pa-
miętnikach : „Jeszcze siedzę. Nie mam siły do zdecydowania 
dnia... Myślę, że jadę umrzeć”. 

Oba koncerty fortepianowe e- moll i f-moll stanowią bez-
pośredni wyraz osobowości kompozytora, która objawiła 
się w nich po raz pierwszy z tak wielką siłą i skonkretyzowa-
ła w zespole cech tworzących indywidualny styl Chopina.   
W pamięci pozostało radosne wykonanie przez młodą, bo 
17-to letnią artystkę reprezentującą Rosję i Armenię.  Choć 
nie otrzymała żadnej nagrody pozostanie w pamięci jako 
wybitna solistka,  która oddała subtelnym dotykiem dłoni 
klawiatury, formę i fakturę utworu,   a przede wszystkim 
ową poetycką, młodzieńczą, romantyczną aurę.  Niezapo-
mniany był też niepowtarzalny warkocz artystki, spływający 
aż do krzesła, na którym siedziała grając.  Potem wystąpił 
młoty Hiszpan Martin Garcia-Garcia grał ten sam utwór.  
Melomanów zaintrygowało to co śpiewał pianista.  Nie wia-
domo - jak mówili komentatorzy – nie miał mikrofonu. 

Mijały chwile, poza Irą, Marią, Małgorzatą i Henrykiem po-
jawiali się kolejni goście „Pomarańczarni”  Patrzyliśmy jak  z 
zadowoleniem, uśmiechem, radością wsłuchiwali się w mu-
zykę, spoglądali na ekran telewizora zapewne nie wierząc w 
to, że z głośników płyną dźwięki pierwszego bądź drugiego 
koncertu fortepianowego.  Co prawda dotąd nie rozstrzy-
gnięto,  który  z nich pierwszy a który drugi…  Koncert e–
moll,   dosyć niefortunnie jako wydany wcześniej,  nazwany 
pierwszym – poszedł śladem rzeczywiście pierwszego Kon-
certu f–moll. 

Potem, wychodząc z „Pomarańczarni” wprost na pasaż nad-
morski przez wejście na plażę Nr 32a, trzymając Irę za rękę 
spoglądaliśmy na wody Zatoki Gdańskiej. Było to wieczo-
rem,  tuż przed zachodem słońca, obraz stanowił ilustrację 
poematu  „The Golden Sunset”  Samuela Longfellow’a   cy-
tując fragment wiersza:  
(…)  And which is erth and which is the heavens,  The eve 
can scarceli tell. 

I nadal nie wiem,  jak to jest, że inspiracja przychodzi nie wiado-
mo dlaczego,  nie wiadomo skąd? 

Muzyczne felietony doktora Ciepieli
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W dniu 21 listopada br. odbyła się Gala Finałowa Konkursu 
Podcast Roku im. Redaktora Janusza Majki, jako forma upa-
miętnienia zmarłego w dniu 21 lutego br. dziennikarza ra-
diowego ale także Redaktora Biuletynu OIL w Rzeszowie. 
Pomysłodawcą i inicjatorem projektu byli syn i synowa. Za-
interesowanie przerosło najśmielsze oczekiwania i zgroma-
dziło wielu uczestników, laureatów konkursu z całej Polski 
ale także przyjaciół Janusza Majki.

Większość to dziennikarze którzy w ostatnich latach zostali 
zmuszeni lub sami odeszli z mediów państwowych, które 
dawno już przestały być państwowe, a stały się mediami 
partyjnymi żeby nie powiedzieć reżimowymi.

Początek lat 90-tych – magazyn motoryzacyjny „Koło” w 
regionalnej TVP Rzeszów, prowadzący Redaktorzy Janusz 
Majka  i Janusz Pawlak. Tak poznałem Janusza Majkę.
W tamtych czasach, w tamtej telewizji  była to nowa jakość 
i  otwarcie na świat szczególnie dla fanów motoryzacji.

Słuchałem Jego audycji w Radiu Rzeszów, a Radio było  Jego  
światem, pasją i miłością. W codziennych audycjach  urzekał  
słowem, nienaganną polszczyzną  i radiowym głosem.

W 2001 r. został Redaktorem Naczelnym Biuletynu OIL w 
Rzeszowie i funkcję tę  pełnił aż do śmierci. Przez te wszyst-
kie lata  redagował Biuletyn z Redaktor Ewą Szeligą, która 
po Jego odejściu przejęła funkcję Redaktora Naczelnego.
Janusz uporządkował Biuletyn, stworzył stałe rubryki  i na-
dał mu profesjonalny kształt. Nie ograniczał się tylko do  
składania pisma, szukał nowych pomysłów, przeprowadzał 
wywiady z medykami i ciekawymi ludźmi, przedstawiał  ich 
pasje i hobby, brał udział w spotkaniach redaktorów na-
czelnych  biuletynów z całej Polski, jeździł  na zjazdy krajo-
we  i okręgowe i relacjonował ich przebieg.

Wielokrotnie był konferansjerem Mistrzostw Polski Lekarzy 
w Narciarstwie Alpejskim, które odbywały się w Bystrem 
koło Baligrodu. Jego komentarze były zawsze celne, od-
dawały atmosferę zawodów i jednocześnie  wprowadzały 
element humoru i dobrej zabawy.

Janusz był postacią wyjątkową, profesjonalistą w każdym 
calu, człowiekiem ciepłym i przyjaznym, obdarzonym gło-
sem i uśmiechem który budził powszechną sympatię.

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność móc z Nim współpraco-
wać, korzystać z jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Janusz pozostawił trwały ślad w OIL w Rzeszowie, brakuje 
Go nam i będzie bardzo brakowało.  Żegnaj Redaktorze…

Krzysztof Szuber

Podkast to audycja dźwiękowa, której można słuchać w 
internecie. Pojawiła się kilka lat temu w sieci, zyskuje na 
popularności w wielu krajach, także w Polsce. to nowa 
forma medialna, przed którą otwierają się ogromne 
perspektywy.

W Rzeszowie został podsumowany Pierwszy Ogólnopolski 
Konkurs na Podkast Roku imienia Redaktora Janusza Majki, 
zmarłego w lutym 2021 roku rzeszowskiego dziennikarza 
radiowego ale także redaktora Biuletynu OIL w Rzeszowie.
Zainteresowanie konkursem było duże, zgłoszono blisko 
300 podkastów z całej Polski, wśród nich także podkasty o 
tematyce medycznej, bo redaktor Janusz Majka z tematyką 
medyczną stykał się właśnie przy redagowaniu przez blisko 
20 lat Biuletynu, który trafia do Państwa rąk. 

Rok 2021 zamykamy bolesną utratą wielu osób, które po-
konał covid 19, wśród nich był Janusz Majka, wspaniały 
człowiek, dobry i sprawiedliwy, życzliwy każdej osobie i 
pomagający wszystkim którzy tego potrzebowali. Miał nie-
spotykany szacunek dla każdego, od szacownego profeso-
ra do żebraka na ulicy, w którym widział człowieka.

 Wielu z naszych Czytelników, lekarzy z rzeszowskiej Izby 
Lekarskiej, poznało Janusza osobiście. Często razem prze-
prowadzaliśmy z Państwem rozmowy publikowane potem 
w Biuletynie. Zawsze był pod wrażeniem naszych rozmów-
ców, podziwiał ich pasje, zainteresowania i umiejętność łą-
czenia tego z bardzo odpowiedzialną pracą lekarza.

Pamięć o Januszu pozostanie w sercach wielu osób na za-
wsze, pozostanie też w profesji którą wykonywał przez całe 



43Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Pamiętajmy...

swoje życie. Zabrakło mu kilku miesięcy życia, by zamknąć 
4o letni rozdział pracy dziennikarskiej w Polskim Radiu Rze-
szów.  Pozostanie też  Janusz w annałach polskiego dzien-
nikarstwa dzięki  konkursowi któremu patronuje. Projekt 
stworzenia Konkursu na podkast roku, a docelowo Funda-
cji wspierającej młodych zdolnych ludzi,  chcących tworzyć  
rzetelne dziennikarstwo w Internecie, powstał z inicjatywy 
Tomka i Sary, syna i synowej oraz Miłosza ukochanego wnu-
ka Janusza. 

W konkursie na podkast roku mogą startować osoby nie 
tylko związane z dziennikarstwem, także lekarze prowa-
dzący własne podkasty. Warto tylko przypomieć, że jedna 

z głębokim smutkiem i poczuciem 
wielkiej straty przyjęliśmy wia-
domość o śmierci Pani   doktor   
nauk   MedycznycH   antoniny   
MazurkieWicz. odszedł od nas 
wspaniały człowiek, wybitny lekarz 
oddany całym swoim życiem pracy 
i pacjentom.

z nagród w tym roku trafiła do Agnieszki Pospiszyl i Adama 
Liszki za podcast „My z covidowego”. Jury doceniło autorów 
między innymi  „za umiejętność otwierania i słuchania ludzi 
pracujących pod ogromną presją; za doskonały przykład 
tego, jak dokumentować, poprowadzić temat i bohatera i 
za wartość bezpośredniej relacji, jako wyraz wdzięczności  
uznania dla całego autentycznie zaangażowanego środo-
wiska lekarskiego’’. 

Zainteresowani znajdą więcej informacji na ten temat na 
stronie podkastroku.pl

Ewa Szeliga

krzysztofa Hałabuz – Maślanka 
(02.06.1928 -31.10.2021)

Lekarz stomatolog, specjalista II stopnia w 
stomatologii zachowawczej;
W latach 1948-52 studiowała na Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, na Wydziale 
Stomatologii.

Nakazem pracy skierowana została do 
Rzeszowa, gdzie  od 1952 r do 1989 r pra-
cowała jako lekarz stomatolog, m.in. w 
Wydziale Zdrowia Miejskiej Rady Narodo-
wej, Miejskiej Przychodni Obwodowej, w 
Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1, od 1974 
roku w Wojewódzkiej Przychodni Sto-
matologicznej na stanowisku Kierownika 

Sekcji Stomatologii dla Dorosłych.
Była niezwykle zaangażowanym lekarzem, 
praca z pacjentami była jej pasją, wspiera-
ną znakomitą znajomością zawodu i wy-
bitnymi zdolnościami manualnymi. 
Pracując w Wojewódzkiej Przychodni Sto-
matologicznej w Rzeszowie prowadziła 
szkolenia kolegów w zakresie zarówno 
praktycznym, jak i teoretycznym.
Cieszyła się sympatią i szacunkiem ko-
legów oraz uznaniem i wdzięcznością 
wśród pacjentów, wśród których miała 
wielu przyjaciół.

Koleżanki i koledzy

Najcenniejszą nagrodą dla Śp. Pani Dok-
tor był uśmiech, wdzięczność i pomyśl-
ność jej pacjentów. Z jej dobroci, ogrom-
nej wiedzy i trafności stawianych diagnoz  
często korzystali nie tylko pacjenci, ale i 
my pracownicy, korzystali jej koledzy, ko-
leżanki i przyjaciele, zawsze otrzymując 
pomoc w chorobie i wsparcie w poważ-
nym zmartwieniu. Nigdy nie odmówiła 

pomocy, nawet kosztem własnego cza-
su. Pochylała się nad  wszystkimi potrze-
bującymi, nie tylko Pacjentami Przychod-
ni, w której z oddaniem pracowała przez 
ostatnie 23 lata, ale nad potrzebującymi 
w różnych miejscach.
Nie bała się nowych tematów, wyzwań, 
od spraw codziennych po skompliko-
wane tematy naukowe – wszystko było 
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dla niej ważne, a w szczególności drugi 
człowiek. Panią Doktor charakteryzowa-
ła prawość, szczerość, wielkie serce oraz 
niezwykłe dążenie do stałego rozwoju, 
nieustannej i konstruktywnej aktywności. 
Świętej pamięci dr n. med. Antonina Ma-
zurkiewicz - dla niektórych  Usia - zawsze 
uśmiechnięta i pomocna.

Cechowała ją życiowa mądrość, wrażli-
wość i poczucie humoru którym zaraża-
ła, bywała duszą towarzystwa. Wrażliwa 
na sztukę uwielbiała malować, szczycąc 
się tym, iż doświadczenie w tym zakresie 
zdobywała pod okiem prof. W. Zina. Sza-
nowna Pani Doktor była dla niektórych z 
nas nie tylko wspaniałym lekarzem, kole-
żanką ale i przyjacielem o wielkim sercu, 
bardzo życzliwą  ale jakże i skromną oso-
bą. Odeszła od nas zbyt wcześnie. Bardzo 
będzie nam Jej brakować, ale na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci i ciepłych 
wspomnieniach. Pozostawiła nas w głę-
bokim żalu.
Jest to ogromna strata, która jeszcze dłu-
go będzie napełniać smutkiem nasze 
serca.

Wyrazy głębokiego współczucia składa-
my Rodzinie i Najbliższym. Łączymy się w 
modlitwie z wszystkimi, którzy przeżywa-
ją czas rozłąki z najbliższą osobą. 

W imieniu swoim, koleżanek i kolegów, 
wszystkich współpracowników
Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Spe-
cjalistycznego w Rzeszowie

Józefa Misiewicz

kochana Pani doktor:

Dziś dużo o Pani bo dla Pani Doktor tu 
jesteśmy. To jest ten czas i to miejsce 
gdzie na tej ziemi możemy jeszcze po-
dziękować Pani Doktor- Kochanej Usi , 
jak zdrobniale mówił Pani brat

Kochana Pani Doktor:
Dziękujemy Ci za
to że byłaś wspaniałym i życzliwym czło-
wiekiem
Dziękujemy Ci za
to że byłaś nietuzinkowym lekarzem
Dziękujemy Ci za 
chęć i radość życia  cechującą wcześnia-
ków
Dziękujemy Ci za
Twoją mądrość i życzliwość
Dziękujemy Ci za
Twoją roztropność w rozwiązywaniu 
trudnych medycznie problemów
Dziękujemy Ci  za

to że byłaś z nami w naszych smutnych i 
radosnych chwilach
Dziękujemy Ci za
to  że zawsze służyłaś pomocą
Dziękujemy Ci za
Twoje każde pochylenie się nad potrze-
bującymi
Dziękujemy Ci za
to że do końca byłaś damą…

Autor: Józefa Misiewicz

ePitaFiuM dla dr MazurkieWicz
Autor:   Jolanta Kułakowska
 
W OCZACH – NIEBO
SŁOŃCE W DUSZY
SERCE NA DŁONI.
BŁYSK SKOJARZEŃ
SŁÓW I WYDARZEŃ.
POLOT MYŚLI
CO WSZYSTKO UŚCIŚLI.
STYL,WRAŻLIWOŚĆ I ELOKWENCJA
TO ANTONINY KWINTESENCJA.
DZIŚ POŻEGNANIE
LECZ POZOSTANIE
NA ŻYCIA EKRANIE
NA ZAWSZE Z NAMI
NASZA KOCHANA
PANI DOKTOR

Przebieg pracy zawodowej Pani dr 
n.med. antoniny Mazurkiewicz
 

Studia wyższe na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Krakowie  
ukończyła 7 grudnia 1962 r. uzyskując 
tytuł lekarza. W okresie od 01.02.1963 
r. do  30.06.1963 r. zatrudniona była w 
Samodzielnym Publicznym  Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej na 
stanowisku lekarza stażysty, a następ-
nie od  01.07.1963 r. do 30.09.1964 r. 
pracowała w Szpitalu Wojewódzkim 
w Rzeszowie. Od dnia 01.10.1964 r. do 
31.10.1978 r. świadczyła pracę  w Ze-
spole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rze-
szowie. Będąc pracownikiem ZOZ Nr 1 
w Rzeszowie, równocześnie pracowała 
od dnia 01.09.1965 r. jako lekarz dyżurny  
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego. W ramach wolontariatu od 
dnia 01.02.1966r. wykonywała czynności 
lekarza na Oddziale Dziecięcym Szpitala 
Wojewódzkiego w Rzeszowie tym sa-
mym rozpoczynając szkolenie specjaliza-
cyjne w zakresie pediatrii. Od 01.04.1966 
r. Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w 
Rzeszowie powierzyła Pani doktor obo-
wiązki lekarza dyżurnego w Oddziale 
Noworodkowym. W  dniu 25 września 
1969 r. uzyskała I ° specjalizacji w zakre-

sie chorób dzieci. Realizując program 
specjalizacji II ° z zakresu pediatrii, Pani dr 
pełniła dyżury w Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Rzeszowie jako 
lekarz zespołu wypadkowo-chorobowe-
go. Dnia 4 listopada 1974 r. uzyskuje tytuł 
lekarza specjalisty w zakresie pediatrii. 
Od dnia 01.11.1978r. Pani dr podejmuje 
pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Rzeszowie, gdzie pracuje do 
dnia 31.08.1998r. W  trakcie zatrudnienia 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
Nr 1 w Rzeszowie kolejno zajmuje stano-
wiska: Starszy Asystent-Kierownik Punktu 
Krwiodawstwa, Kierownik Pracowni EKG, 
Asystent, Starszy Asystent w Klinice Cho-
rób Wewnętrznych oraz dodatkowo Star-
szy Asystent w Przychodni Przyszpitalnej 
ul Warzywna 3. Dnia 15 kwietnia 1981 r. 
Pani dr uzyskała I° specjalizacji w zakresie 
chorób wewnętrznych a następnie  30 li-
stopada 1984 r. uzyskuje podspecjalność 
w zakresie alergologii i tym samym  pra-
wo do używania tytułu: lekarz specjalista 
pediatrii - alergolog. Dnia  18 listopada 
1994 r. Pani dr uzyskała stopień nauko-
wy Doktora Nauk Medycznych nadany 
Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Promotorem rozprawy doktorskiej była 
Pani prof. Krystyna Obtułowicz a recen-
zentem Pan prof. Andrzej Szczeklik.

Na podstawie Zarządzenia Nr 96/98 
Wojewody Rzeszowskiego z dnia 10  lip-
ca  1998  roku w sprawie podziału Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego Nr 1  
w Rzeszowie, od dnia 01 września 1998 
r. Pani dr stała się pracownikiem Woje-
wódzkiego Zespołu Specjalistycznego w 
Rzeszowie.

W ramach zatrudnienia Pani dr spra-
wowała funkcje lekarza w Domu Opieki  
Społecznej w Rzeszowie oraz opiekowała 
się podopiecznymi Domu Pomocy Spo-
łecznej dla dzieci Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej  w Łące k/Rzeszowa.                               

W roku 1973 r. Pani dr została wyróż-
niona odznaką ,,Za wzorową pracę w 
służbie zdrowia”, a 1974 r. odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W życiu osobistym pasjonatka  sztuki, 
zachwycała słuchaczy  grą na pianinie a 
jej obrazy wystawiane w wielu miejscach, 
również ozdabiały m.in. pomieszczenia 
Oddziałów Szpitalnych  Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego Nr 1  w Rzeszo-
wie. Swoje prace malarskie tworzyła pod 
bacznym okiem wybitnego krakowskie-
go architekta, autora oprócz twórczości 
artystycznej m.in. programu telewizyj-
nego ”Piórkiem i węglem” Pana Prof. zw. 
Wiktora Zina, który był Jej mentorem i 
opiekunem artystycznym.

Pamiętajmy...
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Pamiętajmy o ogrodach….

ogłoszenia
kontraktowanie z nFz, rozliczenia, edM wdrożenie - www.rozliczenianfz.com, 606783423 lub 790801807

*****
Wynajmę gabinet lekarski w przychodni obok szpitala w Mielcu tel: 888-999-419

*****
izba Wytrzeźwień w rzeszowie zatrudni lekarzy i felczerów, w szczególności lekarzy-emerytów na pełnienie 24 
godzinnych dyżurów lekarskich (umowa-zlecenia)
kontakt : e-mail:sekretariat@izbawytrzezwien.erzeszow.pl      tel.(17) 850 68 24

Poprawiamy odporność i nastrój
Krótkie, szare dni źle wpływają na nasz nastrój. Mało mamy 
radosnych chwil, jesteśmy przybici, smutni, nic nas nie cie-
szy, spada również nasza odporność. By ten stan zmienić, 
trzeba czegoś poszukać, co bogate jest w karoten (pro-
witamina A), witaminę C, dużą porcję witamin z grupy B 
i minerałów. Zapewne z pomocą przyjdzie ciągle jeszcze 
niedoceniana dynia. Najczęściej dynię traktujemy jako 
sympatyczną jesienną dekorację, czasem może w pełni 
dyniowego sezonu próbujemy przygotować dynio-
wą zupę krem. A to niezwykle wdzięczne warzywo, z 
którego można przygotować rozgrzewającą zupę, ale 
również upiec jako dodatek do mięsa - w kostkach lub 
plastrach sowicie posypaną ziołami i polaną 
oliwą, zrobić korzenne ciasto lub dy-
niową szarlotkę. Można również 
przygotować słodkie lub sło-
ne racuchy, pomarańczowe 
kopytka, usmażyć konfitu-
rę i przygotować maryna-
tę dyniową w occie. Jak 
widać - dynię możemy 
wykorzystać na wiele 
sposobów. Pamiętajmy, 
że jest ona doskonałym 
warzywem dietetycz-
nym - niskokaloryczna, 
lekkostrawna, poprawia 
przemianę materii. Mogą 
ją jeść dzieci, osoby star-
sze, mające problemy wą-
trobowe, nadciśnienie tętni-
cze i rekonwalescenci, u których 
wzmocni system immunologiczny. 
Miąższ dyni zawiera także kwasy organicz-
ne, pektyny i cukry w ilościach zależnych od odmia- n y . 
Myślę że do zupy krem nie trzeba nikogo przekonywać, bo 
można przyrządzić na wiele sposobów z dodatkiem curry, 
kurkumy, kardamonu gałki muszkatołowej czy przyprawy 
do pierników. Ale dynia to nie tylko miąższ, lecz także pestki 
bogate w fitosterole, alkaloid - kukurbitynę, mangan, ma-
gnez, fosfor, cynk i żelazo oraz witaminy A, z grupy B, C i 
D. Najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe są te “prosto 
z dynii” - świeże. Bardzo smaczny i zdrowy jest olej z dynio-
wych pestek - gęsty, aromatyczny, brązowozielony.

To bardzo dobry dodatek do sałatek, kremowych zup. Po-
nieważ zapobiega rozwojowi prostaty, powinni go rozwa-
żyć szczególnie mężczyźni po 50-tce. 
To wszystko można przyrządzić z najzwyklejszej, ogromnej 
dyni zwyczajnej. Najlepsza jednak do przyrządzania potraw 
jest dynia Hokkaido o czerwonopomarańczowych, kształt-
nych, niezbyt dużych owocach. Miąższ jej ma orzechowy 

smak i delikatny aromat. Jeszcze bardziej słodka jest 
dynia piżmowa o gruszkowatych owocach. Dla tych, 
którzy lubią gryźć dyniowe pestki polecam dynię bez-
łupinową, będącą odmianą dyni zwyczajnej. Wybrane 
z niej nasiona nie wymagają łuskania - są gotowe do 

spożycia. 
Aby jeszcze lepiej wzmocnić na-

strój warto sięgnąć po orzechy 
i to zarówno leszczynowe, jak 

i włoskie. Orzechy laskowe 
są szczególnie przy wy-

czerpaniu psychicznym. 
Zawierają białka, cukry, 
prowitaminę A, witami-
nę B1, wapń, fosfor i ma-
gnez. Mniej popularna 
jest leszczyna turecka 
- wolnorosnące drzewo 
o pięknym pokroju, da-
jące nieco mniejsze, ale 

słodsze orzechy. Wśród 
nich jest odmiana Te-Terra 

Red, niższa i bardziej deko-
racyjna, której liście są wio-

sną purpurowo-czerwone.
Nie mniej wartościowe, chociaż 

bardziej kaloryczne są orzechy włoskie - 
źródło dobrze przyswajalnego białka, tłuszczu, witamin E, P, 
B1, prowitaminy A, żelaza, magnezu. Z tych orzechów moż-
na także przygotować smaczny olej.
Wszystkie orzechy są zdrowe, dają dużo energii i najlepiej 
podjadać je jesienią i zimą. Można je dodawać do różnych 
wypieków nie tylko słodkich, ale także farszów, pesta, sała-
tek, sosów, pierogów. 
Życzę dużo energii i optymizmu - nie dajmy się srogiej i po-
nurej części zimy

Anna Rydzik
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Reklama
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