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Biuletyn wydajemy w  wyjątkowych  warunkach. Za naszą wschod-
nią granicą toczy się wojna. Ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy tra-
fiło do Polski, pomagają wszyscy, także medycy. Przewartościowuje 

się cała cywilizacja XXI wieku. Ten temat przewija się w różnych aspek-
tach w Biuletynie. Rozmawiamy między innymi z lekarzem z jednego z 
lwowskich szpitali o życiu na obrzeżach wojny, o nadziei która dodaje 
sił do walki o wolność. Wszystkie stałe pozycje naszych Autorów także 
wpisują się w sytuację w Ukrainie.  

W Biuletynie otrzymają też Państwo wkładkę z materiałami z Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy, podsumowującymi VIII kadencję Samorządu Le-
karskiego.  Warto zapoznać się z tym kompendium wiedzy dotyczącym 
pracy Koleżanek i Kolegów aktywnych na rzecz środowiska lekarskiego 
w Rzeszowie. Poza tym wszystkie stałe pozycje i cykle.
Biuletyn zamknęliśmy do druku 23 marca, Państwo otrzymają go w okre-
sie Wielkanocnym.

Niech święta Zmartwychwstania napełnią wszystkich pokojem,
niech dadzą nadzieję, że świat w którym żyjemy pozostanie,

a my będziemy lepsi i mądrzejsi. 
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
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Okiem prezesa ORL

Minęła kolejna VIII kadencja Samorządu Lekarskie-
go. Kilkanaście dni temu zgodnie z obowiązującym 
prawem  napisałem oficjalne sprawozdanie, które 
zostało rozesłane do Delegatów na Okręgowy Zjazd 
lekarzy. Wypada też zwykle trochę mniej formalnie 
podsumować miniony okres, napisać o sukcesach, 
porażkach czy ewentualnych planach. Pozwolicie 
Państwo, że trochę zmienię obyczaj i podzielę się 
swoimi spostrzeżeniami na ten temat (już nie jako 
prezes) w następnym Biuletynie. Wówczas również 
podziękuję wszystkim, z którymi miałem zaszczyt 
współpracować, dyskutować, spierać się, podejmo-
wać mniej lub bardziej trafne decyzje. 

Podjąłem taką decyzję ze względu na tragiczne wyda-
rzenia, których jesteśmy świadkami od 24 lutego 2022 
r. W tym to dniu, który zostanie zapisany w podręczni-
kach historii, została zaatakowana zachodnia cywilizacja. 
Kłamiąc i przeinaczając rzeczywistość władca kremla 
(zamierzona mała litera, bo to mały człowiek, socjopata, 
morderca) wydał rozkaz zaatakowania Ukrainy, niepodle-
głego, suwerennego państwa Miliony ludzi, głównie ko-
biet i dzieci, musiało lub było zmuszonych do emigracji 
wewnętrznej i zewnętrznej. Około 2 milionów naszych 
sąsiadów Ukraińców dotarło do tej pory do Polski. Dla 
części z nich Polska była krajem tranzytowym – pojechali 
do swoich rodzin i znajomych w Europie czy Ameryce 
Północnej. Dla większości Polska na jakiś czas będzie dru-
gim domem. Cały „normalny” świat jest pod wrażeniem 
pomocy, jaką w pierwszych dniach udzieliliśmy i nadal 
udzielamy Ukraińcom. Europa Zachodnia nie pozostała 
bierna. Czekając i obserwując działania polityków, które 
są oczywiście ważne, ale zwykle na ich efekty trzeba cze-
kać bardzo długo, tysiące zwykłych ludzi w odruchu ser-
ca pomagało i nadal pomaga uchodźcom. Szczególna 
rola przypadła nam lekarzom i wszystkim pracownikom 
ochrony zdrowia. Na granicy powstały i do tej pory dzia-
łają punkty pierwszej pomocy (lekarze Porozumienia 
Zielonogórskiego, pielęgniarki, ratownicy). Rząd pod-
jął decyzję o przyznaniu bezpłatnych świadczeń tym 
wszystkim, którzy muszą uciekać przed bombami Puti-
na. Samorząd Lekarski (Naczelna i Okręgowe Izby Lekar-
skie, Fundacja Lekarze Lekarzom itd.) aktywnie włączył 

się w pomoc przekazując na Ukrainę tysiące ton środ-
ków, o które prosili ukraińscy koledzy lekarze. Kilka dni 
temu rozpoczęły się kursy języka polskiego dla lekarzy z 
Ukrainy, którzy z pewnością zechcą podjąć u nas pracę. 
Coraz częściej (codziennie) polscy lekarze konsultują i 
leczą pacjentów z Ukrainy. Dla środowiska medycznego 
to dość duże wyzwanie, tym bardziej, że niestety zapa-
nował dość duży nieład organizacyjny. Wiele spraw zała-
twiamy intuicyjnie, bo brakuje systemowych rozwiązań. 
Dotyczy to na przykład prawa wykonywania zawodu 
i związanego z tym pytania: czy lekarz z Ukrainy, który 
nie zna języka polskiego może otrzymać PWZ?. Lekarze 
niemal z całego świata (Wielka Brytania, Hiszpania, Izrael, 
Francja, USA, Meksyk) kierują pytania do izb lekarskich, 
urzędów wojewódzkich itp. deklarując chęć pomocy 
uchodźcom i pracy w pasie przygranicznym na zasa-
dach wolontariatu. Nie chcą bardzo wierzyć, że polscy 
lekarze dają sobie świetnie radę. Oby ich pomoc, którą 
bardzo doceniam, nigdy nie była potrzebna. Bo choć 
osobiście czuję się bezpieczniej słysząc nad głową F16, 
nikt nie może mieć pewności, co jeszcze zaplanował 
bandyta z kremla. Jesteśmy w stałym kontakcie z leka-
rzami ze Lwowa. Staramy się reagować na ich potrzeby 
wysyłając kolejne transporty medyczne. Jeżeli chcieli-
byście włączyć się w akcję OIL w Rzeszowie, na stronie 
internetowej Izby znajdziecie numer specjalnego konta. 
Przed nami lekarzami trudny okres i wiele wyzwań. Mu-
simy troszeczkę podszkolić się z podstaw języka ukraiń-
skiego i/lub przypomnieć sobie nielubiany w przeszłości 
rosyjski. Choć Ukraińcy to nasi bracia Słowianie, wystę-
puje wiele różnic kulturowych. Starajmy się zrozumieć, 
a nieporozumienia rozwiązujmy uśmiechem. Chciałbym 
zaapelować również do całego naszego środowiska o 
koleżeńskie wsparcie zarówno dla lekarzy z Ukrainy, któ-
rych liczba będzie rosła, jak i dla lekarzy wolontariuszy, 
którzy chcą pomagać uchodźcom. Miejmy nadzieję, że 
wojna na Ukrainie zakończy się szybko, a w świadomości 
międzynarodowej społeczności pozostanie na zawsze 
obraz Polaków, którzy z wielkim sercem i zaangażowa-
niem pomagają uchodźcom. Ukraińcy walczą nie tylko 
o swoją 0jczyznę. Oni walczą również o przynależność 
Polski do demokratycznej Europy.

Coraz szybciej płynie ten 
czas…….
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Fotografie z wierszem pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Wywiad

Bronimy niepodległości i suwerenności
państwa - każdy na swoim froncie

Rozmowa z dr. n. med. Fedirem  Yuroczko, lekarzem laryngologiem, ordynatorem jednego z dziecięcych  
szpitali we Lwowie

Rozmawiamy w 24 dniu po napaści Rosji na Ukrainę. 

Świat, dotąd nam znany zatrzymał się, nie tylko dla 

napadniętej Ukrainy. Jak przez te trzy tygodnie zmie-

niło się życie Ukraińców?

Życie zmieniło się zupełnie. Zrozumieliśmy, że tego co 

było do wojny, już nie będzie. Mamy nadzieję, że będzie 

pokój, że wygramy. Pierwsze dni to był szok, nie rozu-

mieliśmy co się dzieje. Ale na szczęście Prezydent i armia, 

a także lud ukraiński byli razem, mocno się trzymali. Za-

częło się stosunkowo łagodnie, ale kiedy nasz opór był 

mocny okupant ze zwiększoną siłą uderzył. Na szczęście 

czuliśmy, że mamy sprzymierzeńców; to Polska, to tak-

że inne demokratyczne kraje. Poprzez Europę po USA, 

najmocniej jednak odczuwamy Polskie zaangażowanie. 

Trzymamy obronę, ostatnie dni to czas kontrofensywy. 

Wczoraj wyczytałem, że już 30 wiosek w woj. Kijowskim 

wróciło pod flagi ukraińskie. Życie jest trudne, ale żyjemy.
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Wywiad

W zachodniej części Ukrainy, gdzie Pan mieszka, 
stosunkowo nie jest najgorzej.  Ale już były bardzo 
niepokojące sytuacje, jak atak na ośrodek wojsko-
wy w Jaworowie, czy jak choćby niedawno działania 
na obrzeżach Lwowa. Ja wygląda codzienne życie 
mieszkańców?

Wojna jest w całym państwie, gdzieś więcej, gdzieś 
mniej. Ale to pozorny spokój, bo cały czas może się sytu-
acja zmienić. Oczywiście jest stan wyjątkowy, dużo woj-
ska, ludzie są mobilizowani do służby. Prawie w każdej 
rodzinie jest ktoś, kto walczy. 

Ja chodzę do pracy, pracujemy w szpitalu dziecięcym 
tak jak zwykle. Codziennie jednak są treningi z medycy-
ny wojskowej, z postępowania przy przyjmowaniu dużej 
ilości chorych. Otrzymujemy na szczęście dużą pomoc 
od różnych ludzi, przeważnie z Polski. Dziękujemy bar-
dzo wszystkim, szczególnie Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Rzeszowie, prezesowi Wojciechowi Domce i współ-
pracownikom, którzy jako jedni z pierwszych pomogli 
naszemu szpitalowi.  Dużo pomocy od was otrzymali-
śmy. Trochę inaczej działamy. Zauważamy, że w naszym 
szpitalu jest dużo więcej dzieci z całej Ukrainy. Ze wscho-
du, południa, centrum,  z Kijowa, z Charkowa, z Cherso-
nia i Czernichowa. Niestety są też dzieci ofiary wojny, z 
urazami bojowymi, postrzałami i także bardzo ciężkimi, 
żle rokującymi obrażeniami. Te dzieci mają też syndro-
my urazów psychicznych. Są zamknięte, przestraszone, 

lękliwe. Trudno na to patrzeć. Pomagamy jak możemy, 
mamy wśród różnych specjalistów także dwóch psycho-
logów, pracują z tymi dziećmi. Pomaga im  też wielu wo-
lontariuszy, którzy w różny sposób wspierają dzieci aby 
odzyskały psychiczną równowagę.
 
Jakiej pomocy teraz najbardziej potrzebujecie?   

Potrzebny jest przede wszystkim sprzęt, nie ma znacze-
nia czy używany czy nie. Trzeba być przygotowanym na 
równoczesne przeprowadzanie kilku operacji w warun-
kach na przykład braku prądu. Tak było w województwie 
charkowskim gdzie przed szpitalem spadła bomba, było  
kilkudziesięciu rannych i takie właśnie zaplecze było po-
trzebne. Mamy kontakty przez jednego z naszych profe-
sorów z tamtymi lekarzami, oni wskazywali, że właśnie 
tak trzeba być przygotowanym. Przede wszystkim lampy 
czołowe z samodzielnym zasilaniem, ssaki. Potrzebne są 
też respiratory dla znieczulenia ogólnego, respiratory dla 
OIOMU, monitory dla pacjentów z możliwością kapno-
grafii. Z leków potrzebujemy dla OIOMU  antybiotyki do-
żylne trzeciego rzutu, leki przeciwgrzybicze dożylne, leki 
hemostatyczne systemowe, opatrunki hemostatyczne. 
To są potrzeby mojego szpitala. 

Jeśli zgłaszacie taką potrzebę jest szybki odzew dar-
czyńców?
 
W zależności od tego jakie mamy umiejętności języków, 
rozmawiamy z darczyńcami z różnych krajów. Ja znam 
język polski to jestem w kontakcie z Polakami. I odzew 
jest duży. Jak już wspomniałem to wsparcie z Okręgowej 
Izby lekarskiej w Rzeszowie i doktora Wojciecha Domki, 
ale także dzięki jego kontaktom zapowiada się też owoc-
na współpraca z Izbą Lekarską w Łodzi. 

To mała dygresja, pan z Rzeszowem ma kontakt, bo 
bronił pan doktorat na Uniwersytecie Rzeszowskim…

Tak. Dziękuję Uniwersytetowi Rzeszowskiego, bo od cza-
su jak broniłem ten doktorat, to jestem ambasadorem 
Uniwersytetu Rzeszowskiego na Ukrainie. Rzeszów jest 
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Wywiad

dla mnie pięknym miastem z fantastycznymi ludźmi, a 
Izba lekarska jest jak rodzina. Bardzo, bardzo dziękuję 
tym wszystkim ludziom dobrego serca! 

Wróćmy jednak do waszych potrzeb w realiach woj-
ny. Kadrę macie, nie ma tu braków?  

Na ten moment tak, ale gdyby zdarzyły się zmasowane 
urazy bojowe,  lekarze różnych specjalności pediatrzy , 
neurolodzy i inni, będą lekarzami  wojskowymi i wtedy 
wszyscy musimy wiedzieć jak postępować w takiej bojo-
wej sytuacji. Ale niech Bóg ma nas w opiece, by do tego 
nie doszło.  Na razie kadrę mamy zabezpieczoną, rów-
nież personel średni. 

Lwów jest także miejscem pobytu  uchodźców z in-
nych części Ukrainy. To wasi rodacy, którzy chcą tu 
przeczekać czas walk z agresorem. We Lwowie jest 
obecnie około 200 tys. uchodźców. Dajecie radę 
przyjmować ich pod swój dach?

Tak, jak już wspomniałem mówiąc o pracy szpitala, 
mamy dzieci z całej Ukrainy, ciężkie przypadki dzie-
ci z ranami postrzałowymi ze 
stref atakowanych przez Ro-
sjan. Na ulicach też widać dużo 
uchodźców, ale we Lwowie lu-
dzie są życzliwi, gościnni. Powie 
to każdy, kto kiedykolwiek był 
w naszym mieście. Oczywiście 
szpitale mają różne organy zało-
życielskie, ale w realiach wojny, 
nie zwraca się na to uwagi. Każ-
dy potrzebujący pomocy dosta-
nie ją. Robimy swoje, by odzy-
skać państwowość i spokojnie 
odbudować kraj jak dojdzie do 
zakończenia tej wojny.

Dzielnie się Ukraina broni, lu-
dzie mają nadzieję i siłę do walki. 

Wasza determinacja jest podziwiana na świecie. Skąd 
czerpiecie tę siłę?

Czasem sami nie wiemy skąd. Ale już Majdan nas uczulił, 
że trzeba być czujnym. Bo to nie jest nowa wojna, ta woj-
na już trwa od dawna, od 2014 roku. Teraz jest w ostrzej-
szej fazie. Od tamtego czasu wiemy, że mamy bardzo 
silne społeczeństwo. Błyskawicznie ludzie kontaktują się 
przez różnego rodzaju komunikatory. I są zawsze chętni 
by pomóc. Wielką rolę odgrywają tu wolontariusze. To 
jest taka siła społeczeństwa. Ja myślę, że to jest także w 
Polsce. Jesteście chyba sami zdziwieni tym jak oddolnie 
pomagacie Ukraińcom, to jest niespotykane. Nie liczą 
się podziały polityczne. W naszych społeczeństwach są 
takie drzemiące siły, które wyzwalają się w drastycznie 
trudnej sytuacji i zagrożeniu.  Siła jest w jedności i wspól-
nym froncie do osiągnięcia jednego celu.

Walczycie godnie, broniąc swojej ojczyzny i rodzin. 
Nie widać w ludziach rządzy zemsty czy brutalnego 
odwetu. Za ludobójstwo nie ma odwetu na jeńcach…

Generalnie naszym celem jest walka, a nie zemsta. Broni-
my niepodległości i suwerenności państwa. Emocje na 
pewno są różne. Nie jest łatwo, bo prawie każda rodzi-
na ma kogoś kto jest na froncie, kogoś kto został  ranny 
czy zmarł w pełni sił, osierocając swoje dzieci. Ja też tego 
doświadczam w swojej rodzinie. Chcemy żeby to jak naj-
szybciej się skończyło, żeby było jak najmniej rannych i 
zabitych. Im szybciej obronimy Ojczyznę, tym lepiej bę-
dzie dla wszystkich. 

Liczę, że kiedy ta rozmowa będzie czytana w Biulety-
nie OIL, będzie już po wszystkim, będziecie odbudo-
wywać zniszczoną  ojczyznę. Tego z całego serca my 
Polacy wam życzymy. Dziękuję za rozmowę.  (Rozmo-
wę przeprowadzono 19 marca 2022 roku)

Rozmawiała Ewa Niedziałek –Szeliga
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Informacje z Naczelnej Izby Lekarskiej 

Nie do przyjęcia jest tego rodzaju surowa sankcja w 
stosunku do lekarza, który swój czyn popełnił często na 
skutek nadmiernego obciążenia pracą, dużej liczby pa-
cjentów, złej organizacji opieki zdrowotnej, braków ka-
drowych w placówkach ochrony zdrowia czy wreszcie 
konieczności sprawowania nadzoru nad pracą lekarzy 
posiadających dyplomy uzyskane poza obszarem Unii 
Europejskiej – czytamy w stanowisku PNRL w sprawie 
projektu nowelizacji Kodeksu Karnego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało sta-
nowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Prezydium 
zaznaczyło, że sprzeciwia się przewidzianemu w ustawie 
zaostrzeniu odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnie-
nie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jak dodano, projekt ustawy stanowi kolejną próbę zaostrze-
nia sankcji karnej za popełnienie przestępstwa wymienio-
nego w art. 155 kodeksu karnego. Projekt ustawy przewi-
duje zmianę zagrożenia karą wynoszącego obecnie od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności na zagrożenie karą 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Podwyższe-
niu uleganie więc zarówno dolna, jak i górna granica kary.

Zdaniem PNRL proponowana nowelizacja art. 155 kodeksu 
karnego spowoduje, że:
•	 znacznie bardziej prawdopodobne stanie się orzeka-

nie przez sąd w stosunku do lekarzy bezwzględnej kary 
pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania 
(zawieszenie wykonania kary jest możliwe jedynie w 
przypadku wymierzenia kary do 1 roku pozbawienia 
wolności, a przy podniesieniu dolnej granicy zagroże-
nia karą z 3 miesięcy do 6 miesięcy sądy rzadziej będą 
orzekały karę do 1 roku pozbawienia wolności i tym sa-
mym rzadziej będą mogły korzystać z możliwości wa-
runkowego zawieszenia jej wykonania),

•	 ograniczone będzie zastosowanie przez sąd art. 37a 
kodeku karnego, ponieważ przepis ten pozwala sądo-
wi orzec karę ograniczenia wolności lub grzywny za-
miast kary pozbawienia wolności jedynie w przypadku 
skazania sprawcy za przestępstwo zagrożone karą do 8 
lat pozbawienia wolności, jeśli wymierzona kara pozba-
wienia wolności nie byłaby surowsza od roku,

•	 nie będzie możliwości warunkowego umorzenia po-
stępowania karnego, zgodnie bowiem z art. 66 § 2 ko-
deksu karnego warunkowego umorzenia nie stosuje 
się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą prze-
kraczającą 5 lat pozbawienia wolności (nowelizacja art. 
155 kodeksu karnego przewiduje zwiększenie zagroże-
nia karą do 8 lat).

•	 – Samorząd lekarski sprzeciwia się wszelkim zmianom 
prawa zaostrzającym odpowiedzialność karną lekarzy 
i lekarzy dentystów za nieumyślne czyny skutkujące 
uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia czy śmiercią 
pacjenta – czytamy w stanowisku.

•	

Prewencyjny charakter kary wydaje się znikomy
Samorząd lekarski zaznacza, że karą za błąd medyczny po-
pełniony przez lekarza nieumyślnie co do zasady nie po-
winna być kara pozbawienia wolności. – Nie do przyjęcia 
jest tego rodzaju surowa sankcja w stosunku do lekarza, 
który swój czyn popełnił często na skutek nadmiernego ob-
ciążenia pracą, dużej liczby pacjentów, złej organizacji opie-
ki zdrowotnej, braków kadrowych w placówkach ochrony 
zdrowia czy wreszcie konieczności sprawowania nadzoru 
nad pracą lekarzy posiadających dyplomy uzyskane poza 
obszarem Unii Europejskiej, których kwalifikacje zawodowe 
i umiejętności językowe nie są kompleksowo weryfikowane 
przed dopuszczeniem do udzielania świadczeń zdrowot-
nych. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że prewencyjny cha-
rakter takiej kary wydaje się znikomy z uwagi na to, że przy 
nieumyślnym typie przestępstwa lekarz nie działa przecież 
z najmniejszym nawet zamiarem wyrządzenia szkody pa-
cjentowi – dodano.

Prezydium NRL zwraca uwagę, że zaostrzenie przepisów 
może spowodować, że lekarze będą rezygnowali z kształ-
cenia w specjalizacjach, w których ryzyko niepowodzenia 
leczniczego i powikłań jest większe. – Skutkiem takiej po-
lityki karania będzie także dalsze odchodzenie lekarzy od 
pracy w szpitalach, w których wykonuje się najbardziej 
skomplikowane – i zarazem ryzykowne – zabiegi, na rzecz 
pracy w opiece ambulatoryjnej, gdzie ryzyko niepowodze-
nia leczniczego skutkującego śmiercią pacjenta jest znacz-
nie mniejsze – czytamy w stanowisku.

Prezydium NRL podkreśla również, że „ryzyko poniesienia 
surowej kary może skutkować odstępowaniem od po-
dejmowania skuteczniejszych, lecz bardziej ryzykownych 
metod leczenia, na rzecz tych, które wiążą się z mniejszym 
ryzykiem niepowodzenia”. – Te niezwykle niekorzystne dla 
systemu opieki zdrowotnej, a przede wszystkim dla jakości 
i ciągłości opieki nad pacjentem zjawiska wewnętrznej mi-
gracji kadr medycznych już występują, a po nowelizacji z 
całą pewnością jeszcze się nasilą. Zamiast straszyć lekarzy 
coraz surowszą odpowiedzialnością karną, ustawodawca 
powinien raczej podjąć wysiłki zmierzające do tego, aby 
utrzymać gotowość personelu lekarskiego do pracy w ob-
szarach występowania największego ryzyka niepowodzeń 
leczniczych, w tym na zabiegowych oddziałach szpitalnych 
– podkreślono.

Jak dodano, w ocenie samorządu lekarskiego istnieje po-
trzeba zaznaczenia w regulacjach karnoprawnych od-
rębności czynów popełnianych przez osoby wykonujące 
zawód medycznych na tle innych sprawców pospolitych 
przestępstw. – Jest przecież sprawą oczywistą, że zupełnie 
inaczej należy oceniać działanie sprawcy takich czynów jak 
pobicie skutkujące ciężkim kalectwem lub śmiercią, użycie 
broni palnej czy działanie w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, a inaczej nieumyślny błąd popełniony przez leka-
rza działającego w dobrej wierze, w czasie niesienia pomo-
cy medycznej swoim pacjentom.
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Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZLW cieniu wojny 

Jeszcze nie ogłoszono końca pandemii, jeszcze nie 
zdążyliśmy nacieszyć się znoszeniem obostrzeń,  go-
spodarka nie zaczęła kręcić się normalnym tempem, 

a na horyzoncie pojawiło się nowe nieszczęście- wojna. 
Wprawdzie nie bezpośrednio w naszym kraju, ale tuż za 
granicą, w kraju z którym utrzymujemy dobrosąsiedzkie 
stosunki. 

Trudno liczyć na to, że konflikt za granicą nie dotknie nas 
samych, bo już podskoczyły ceny paliw i  energii, na gra-
nicy z Ukrainą czekają na przejście dziesiątki, a raczej setki 
tysięcy uchodźców, ludzi, których świat wywrócił się do 
góry nogami, bo konflikt z państwem zorganizowanym na 
wzór mafii jest nieprzewidywalny i w każdej chwili może 
przekształcić się w wojnę światową.

Te wszystkie powody wymagają od nas mobilizacji na naj-
wyższym poziomie, a przede wszystkim zgody i wspólne-
go działania w imię naszej racji stanu. Dobrze, że większość 
opozycji chyba to zrozumiała i odłożyła na bok spory z tzw. 
polskiego piekiełka, bo w przeciwnym razie nie bylibyśmy 
zdolni do jakiegokolwiek działania. Wojna wyzwala w lu-
dziach najgorsze, ale też najlepsze instynkty. Miejmy na-
dzieję, że tych ostatnich będzie u nas zdecydowanie więcej.

TRZEBA POMAgAć

To, co przydarzyło się naszym sąsiadom, jest ogromną tra-
gedią. Nikt z tzw. państw zachodnich nie chce umierać za 
Ukrainę, nikt nie pośle wojsk NATO, ale to też jest nasza 
wojna, czy tego chcemy, czy nie.
Większość z nas sprawdziła się w tym trudnym czasie. Or-
ganizujemy zbiórki darów, żywności, lekarstw, odzieży, 
środków opatrunkowych, ale także organizujemy bezpłat-
ny transport prywatnymi samochodami, czy zapraszamy 
do własnych domów. Pojedyncze doniesienia o żądaniu 
zapłaty czy innych formach wykorzystania trudnej sytuacji 
uchodźców, nie zmienią bardzo dobrego wrażenia, jakie 
wywarli nasi rodacy nie tylko na europejskiej opinii pu-
blicznej, ale przede wszystkim na  zainteresowanych. Jako 
społeczeństwo zdaliśmy i codziennie zdajemy ten trudny 
egzamin i możemy być, bez cienia przesady, z tego dumni.

NAJWAżNIEJSZA ORgANIZAcJA

Wysiłki prywatnych osób, choć bardzo cenne i ważne, nie 
wystarczą, jeżeli w grę wchodzą setki tysięcy uchodźców. 
Tutaj musi wkroczyć państwo i jego możliwości organi-
zacyjne. Wiemy, że wśród osób przekraczających granicę, 

najwięcej jest kobiet i dzieci. Są wśród nich również osoby 
chore, niepełnosprawne, kobiety ciężarne. Dla nich musi 
znaleźć się nie tylko życzliwość, ale i fachowa opieka i po-
moc.

Z wielką radością obserwuję anonsy placówek prywat-
nych, oferujących bezpłatną opiekę zdrowotną. Nasze ko-
leżanki i koledzy, podobnie jak większość społeczeństwa, 
rozumieją jak ważną jest pomoc medyczna, udzielona we 
właściwym czasie.

Nie wiem natomiast czy najwyższy urzędnik ochrony zdro-
wia, zwany również ministrem, ma tę świadomość. Media 
obiegła już informacja, że od przyszłego roku nakłady na 
obronność wzrosną skokowo z 2,2%  do 3% PKB, co daje 
wzrost o 36%. Nic natomiast nie słychać o zwiększeniu na-
kładów na zdrowie. Wprawdzie minister ogłosił publicznie, 
że będziemy pomagać osobom wymagającym  opieki 
zdrowotnej we wszystkich zakładach publicznych, ale ja-
koś nie dosłyszałem ani słowa o wzroście nakładów, które 
miałyby tę pomoc sfinansować. Mam nadzieję, że to tylko 
zwykłe przeoczenie i  tym razem, za słowami pójdą też na-
kłady. W przeciwnym razie będą to tylko puste obietnice, 
obliczone na chwilowy poklask!

cZy TA NASZA WOJNA?

Musimy mieć świadomość, że za naszą wschodnią granicą 
toczy się wojna, na której bronimy naszej cywilizacji przed 
imperium zła. To także nasza wojna, nie możemy stać z 
boku! Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby nasza cy-
wilizacja przetrwała, bo w przeciwnym razie przegramy- 
także i my! 
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Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 30  listopada   2021 r.

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

1. Zapoznano się z pismami NRL  dotyczącymi zgłaszania kandy-
datów na konsultantów krajowych  w dziedzinach : toksykologii 
klinicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, intensywnej 
terapii i urologii. 

2. Odczytano informację  Podkarpackiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ z Rzeszowie, który informuje , że w siedzibie NFZ przy 
ul. Zamkowej 8 zostało stworzone specjalne stanowisko ds. profi-
laktyki.  Stanowisko to  posiada samoobsługowy punkt, w którym 
dorośli  pacjenci mogą wykonać najważniejsze pomiary medycz-
ne, określające ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. 
Pomocą służy przy tych badaniach profesjonalny doradca. 

3. Zaakceptowano materiał firmy Mentor S.A. do publikacji w naj-
bliższym Biuletynie OIL.

4. Zapoznano się z pismem lekarzy Oddziału Otolaryngologii Wo-
jewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, w którym infor-
mują o przekształceniu oddziału w oddział covidowy.  

5. Zapoznano się z apelem i listem otwartym Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaź-
nych  do : Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdro-
wia, Marszałka Senatu RP, Marszałka Sejmu RP o podjęcie w trybie 
pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi :
-  kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowni-
ków Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)
- ograniczenia dostępu osób nie posiadających UCC do miejsc 
publicznych  w zamkniętych przestrzeniach  lub gdy niemożliwe 
jest zachowanie dystansu
- podjęcie działań eliminujących  i penalizujących wysokimi kara-
mi procedur oszustw związanych ze szczepieniami
- zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obo-
wiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicz-
nych przestrzeniach zamkniętych

6. Odczytano pismo Prezesa NRL  w którym informuje o odwoła-
niu obchodów 100-lecia samorządu lekarskiego z powodu pan-
demii. 

7. Radca prawny Anna Bandelak została poproszona o przygoto-
wanie uwag do projektu rozporządzenia MZ  w sprawie kredytów 
na studia medyczne.   

8. Dr Maria Szuber, Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki ORL 
w Rzeszowie, przedstawiła propozycje  oraz pisma komisji w spra-
wie: zwiększenia dofinansowania działalności KSiT ORL w Rzeszo-
wie w 2022 roku, współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, za-
kupu okolicznościowych koszulek z logo OIL w Rzeszowie.

9. Podjęto uchwały : 
Nr 1007/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza  Lidia Nizioł 

Z prac ORL

Nr 1008/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza  Maciej Nizioł
Nr 1009/2021/P w sprawie ponownego przyznania prawa wyko-
nywania zawodu lekarza  dentysty  lekarzowi dentyście cudzo-
ziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Danylo Kutsyk 
Nr 1010/2021/P  w sprawie przyznania  prawa wykonywania za-
wodu lekarza dentysty  lekarzowi dentyście cudzoziemcowi w 
celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków 
OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Andrii Maslei
Nr 1011/2021/P  w sprawie skierowania lekarza dentysty na staż 
podyplomowy 
Nr 1012/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Leczenie niedoboru wit. B12, grupy ryzyka oraz możliwe opcje 
terapeutyczne”; „ Medycyna oparta na  faktach : Skuteczność  tech-
nologii lipidowo koloidowej  w leczeniu ran przewlekłych” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy
Nr 1013/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Na  fali wysokiego ryzyka jak obrać kurs skutecznej terapii?”; 
„Kardionauka i neuronauka cyfrowa. Koherencja mózg komputer 
– reminiscencje” ; .ABC wywiadu lekarskiego w chorobach  układu 
naczyniowego i jak dokonywać pomiaru nadciśnienia tętniczego, 
przedstawienie publikacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Lekarskie Koło w Dębicy
Nr 1014/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów  wykonujących dzia-
łalność leczniczą -  dotyczy lekarza Małgorzata Hazik- Ostańska 
Nr 1015/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów  wykonujących dzia-
łalność leczniczą -  dotyczy lekarza Małgorzata Kocznur 
Nr 1016/2021/p w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów  wykonujących dzia-
łalność leczniczą -  dotyczy lekarza Piotr Haberko
Nr 1017/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wy łącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Kinga Pociask 
Nr 1018/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Karolina Wojtanowska 
Nr 1019/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Krystian Gruszka 
Nr 1020/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Katarzyna Wójciak 
Nr 1021/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wy łącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Ewelina Barbara Dziura – Stępień 
Nr 1022/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Borys Kasperkiewicz 
Nr 1023/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Dawid Merkiel 
Nr 1024/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
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jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Monika Ceberak
Nr 1025/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Radosław Skomro 
Nr 1026/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Alicja Godawska 
Nr 1027/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Wojciech Tłuczek 
Nr 1028/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Anna Walawender
Nr 1029/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wy łącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Sylwia Drążek 
Nr 1030/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Katarzyna Drapała
Nr 1031/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Klaudia Hałko
Nr 1032/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Sebastian Rząsa
Nr 1033/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Marta Kiełbowicz
Nr 1034/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Monika Krzpiet 
Nr 1035/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wy łącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Anna Kuna
Nr 1036/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Łukasz Machnica
Nr 1037/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy  lekarza  Ewa Żabska
Nr 1038/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  i w formie indywidualnej  praktyki lekarskiej – dotyczy  le-
karza  Karolina Kijowska 
Nr 1039/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  i w formie indywidualnej  praktyki lekarskiej – dotyczy  le-
karza  Natalia Kwaśniak – Bereś
Nr 1040/2021/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. : „ VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Medycznego ; E-zdrowie 
w systemie ochrony zdrowia” – przez podmiot 

Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia  07   grudnia  2021 r.

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

1.  Członkowie Prezydium nie wyrazili zgody na wypłatę  zapomóg 
losowych  dla dwóch Kolegów lekarzy, ponieważ nie spełniają wy-
mogów regulaminowych. W przypadku koleżanki  nie zachodzi 
określona w regulaminie przesłanka ciężkiej choroby trwającej 
dłużej niż 3-y miesiące ani też nie jest to inna wyjątkowa sytuacja 
określona tym przepisem. W przypadku kolegi  uznano, iż przed-
łożone przez niego dokumenty nie potwierdzają ciężkiej choroby, 
o której mowa w regulaminie. 

2. Wypłacono lekarzom refundacje kosztów szkolenia.  

3. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem honorowym XX Biesz-
czadzką Konferencję Naukową w Rudnej Małej. 

4. Zdecydowano o opublikowaniu w biuletynie OIL  artykułu na 
temat  HCV autorstwa  Pani doc. Doroty Zarębskiej - Michaluk, 
zastępcy kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego  w Kielcach.

5. Zapoznano się z wyceną renowacji schodów w siedzibie OIL  
przez firmę ZAKO . Członkowie Prezydium nie podjęli ostatecznej 
decyzji dot. renowacji.

6.  Zaakceptowano podwyżki pensji dla pracowników Izby. 

7. Zapoznano się z odpowiedzią dyrektora Wojewódzkiego Szpita-
la Podkarpackiego w Krośnie na pismo lekarzy Oddziału Otoryno-
laryngologii tego szpitala w sprawie utworzenia w krośnieńskim 
szpitalu kolejnych łóżek covidowych, którego obsadę zabezpie-
czać  ma  personel Oddziału Otolaryngologii. 

8. Podjęto uchwały : 
Nr 1041/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Damian Skrodzki 
Nr 1042/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Joanna Mierzwa 
Nr 1043/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  
ten zakład – dotyczy lekarza Sebastian Nowak 
Nr 1044/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Baran 
Nr 1045/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Joanna Wolan 
Nr 1046/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
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zakład – dotyczy lekarza Adriana Róża Stawarz- Ostrowska
Nr 1047/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Klaudia  Ornafel
Nr 1048/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Joanna Bierawska
Nr 1049/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Agata Bodnar
Nr 1050/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  
ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof Pyla
Nr 1051/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Aleksandra Kandefer
Nr 1052/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Dominika Ślusarska – Nowak 
Nr 1053/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Dawid Górski 
Nr 1054/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Barbara Wita – Popów 
Nr 1055/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Klaudia Buras 
Nr 1056/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Ewa Śliwa Kopciuch 
Nr 1057/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten 
zakład – dotyczy lekarza Katarzyna  Surmacz 
Nr 1058/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Ewa Mycek 
Nr 1059/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Paulina Woś
Nr 1060/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Patrycja Owczarek 
Nr 1061/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Dorota Nierojewska
Nr 1062/2021 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Irena Hubert
Nr 1063/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej Karol Moskal 
Nr 1064/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-

tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Florek- Michalska 
Nr 1065/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność  leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Pióro – 
Sowa 
Nr 1066/2021/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Anna Cyran – Rymarz 
Nr 1067/2021/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą – dotyczy lekarza Anna Haberko 
Nr 1068/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Usuwanie złamanych  narzędzi” – przez podmiot  Przedsiębior-
stwo Produkcyjno- Handlowe CERKAMED Wojciech 
Pawłowski 
Nr 1069/2021/P  w sprawie odmowy przyznania zapomogi loso-
wej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej  ( uchwała poufna)
Nr 1070/2021/2021/P w sprawie odmowy przyznania zapomogi 
losowej z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej  ( uchwała poufna)

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia  14   grudnia  2021 r.

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

1. Poruszono sprawę ubezpieczeń lekarzy OIL w Rzeszowie przez 
firmę MENTOR. Prezes W. Domka poinformował, że firma Mentor 
nie ma wyłączności na ubezpieczenie lekarzy naszej izby, propo-
zycja tej firmy jest alternatywą dla ubezpieczeń proponowanych 
przez inne firmy ubezpieczeniowe. Ustalono  zakres informacji  
które będą dostępne na stronie OIL w Rzeszowie.
Podjęto decyzję o odmowie udostępnienia logo Izby  w rekla-
mach firmy Mentor. 

2. Odczytano odpowiedź Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Spe-
cjalistycznego w Rzeszowie w sprawie wypłacania lekarzom tzw. 
nadwykonań za świadczenia udzielane ponad kwotę zobowiąza-
nia NFZ. Pani Dyrektor zapewnia w swoim piśmie, że nadwykona-
nia są lekarzom wypłacane. 

3. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
- pismem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która zwraca się o 
wskazanie biegłych z zakresu okulistyki
- stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządze-
nia zmieniającego rozporządzenie MZ  w sprawie stosowania 
przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi
- apelem Prezydium NRL  w sprawie podjęcia działań prawnych w 
celu zmniejszenia dynamiki rozprzestrzeniania się zakażenia  wiru-
sem COVID-19 
-  apelem Prezydium NRL  w sprawie podjęcia działań  prawnych 
w celu egzekucji obowiązków epidemiologicznych
- stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie uzyskania przez uczel-
nie zawodowe uprawnień  do prowadzenia kształcenia na kierun-
ku lekarskim i lekarsko- dentystycznym 

4. Przyznano lekarzom refundacje kosztów szkolenia. 
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5.  Radca prawny Anna Bandelak przedstawiła aktualne przepisy 
prawne oraz najnowsze projekty aktów prawnych :
- w sprawie nowej specjalizacji w dziedzinach mających zastoso-
wanie w ochronie zdrowia – asystent chirurgiczny lekarza
- ustawa o zapewnieniu dostępności do świadczeń leczniczych 
osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawność) – 
ustawa ta dotyczy podmiotów publicznych 
- projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwol-
nień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych -  projekt nie do-
tyczy świadczeń z zakresu opieki medycznej świadczonej przez 
lekarzy
- projektem rozporządzenia MZ w sprawie sposobu dopełnienia 
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy – w okresie walki z 
pandemią proponuje się obniżenie punktów edukacyjnych z 200  
na 100 oraz odnotowywania punktów w okręgowym rejestrze le-
karzy.
6. Przyznano lekarzom zapomogi losowe. 

7. Podjęto uchwały : 
Nr 1071/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Danylo Kutsyk 
Nr 1072/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Maria Mohsin
Nr 1073/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Bartosz Kołodziej 
Nr 1074/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Dominika Morończyk 
Nr 1075/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Aleksandra Łuczyk 
Nr 1076/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Paweł Kępa 
Nr 1077/2021/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Kwiecień 
Nr 1078/2021/P   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Michał  Budkowski 
Nr 1079/2021/P   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Michał Woźny 
Nr 1080/2021/P   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof Cieślicki 
Nr 1081/2021/P   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Dawid Dzido 
Nr 1082/2021/P   w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym 
na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Czyż

Nr 1083/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Emilia Stolarska – Gutow-
ska 
Nr 1084/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Szczęch
Nr 1085/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Bartłomiej Nycz
Nr 1086/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Agnieszka  Banaś- Mohsin 
Nr 1087/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Andrzej Soboń 
Nr 1088/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena Potoczny – 
Skrzyńska 
Nr 1089/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Paweł Chechliński 
Nr 1090/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Beata Kaczmarska- Pac 
Nr 1091/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Arkadiusz Widuliński 
Nr 1092/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Dariusz Szala 
Nr 1093/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Krystyna Rolnicka- Tyniec 
Nr 1094/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ryszard No-
wak 
Nr 1095/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej  
praktyki  lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego  i 
w formie indywidualnej  praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania – dotyczy  lekarza Paweł Domin 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia  21   grudnia  2021 r.

Posiedzenie prowadzone było w trybie stacjonarnym.
Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył  Wiceprezes  ORL w Rzeszowie dr  Radosław 
Maksymowicz.

1. Skarbnik ORL w Rzeszowie kol. Beata Kożak przedstawiła propo-
zycję podwyżek opłat za wynajem pomieszczeń w siedzibie Izby 
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Lekarskiej, które będą obowiązywać od nowego roku. 
Zaproponowała  również podwyższenie wynagrodzenia dla infor-
matyka zatrudnionego w OIL. 

2. Przyznano zapomogę losową lekarce ciężko chorej na chorobę 
nowotworową.

3. Odmówiono przyznania zapomogi losowej lekarzowi ponieważ 
nie spełnia wymogów regulaminowych. 

4. Zapoznano się z bieżącą korespondencją, która wpłynęła do 
Izby Lekarskiej :
-  zaproszeniem na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników  
Medbroker 
-  stanowiskiem ORL  w Białymstoku w sprawie poparcia apelu 
Zarządu Głównego Polskiego  Towarzystwa  Epidemiologów i Le-
karzy Chorób Zakaźnych skierowanego do Prezydenta RP o pod-
jęcie  natychmiastowych działań legislacyjnych umożliwiających 
pracodawcy kontrolę pracowników w zakresie posiadania Unijne-
go  Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań  
w obrębie zakładu pracy, podjęcia aktów prawnych ograniczają-
cych dostęp osób nieposiadających Unijnego Certyfikatu COVID 
do miejsc publicznych
-  pismem Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych Oddzia-
łu Rejonowego  w Rzeszowie z prośbą  o dalsze udostępnianie 
pomieszczeń  siedziby izby na spotkania członków Towarzystwa.
Prezydium wyraziło na to zgodę. 

7. Podjęto  uchwały :
Nr 1096/2021/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na li-
stę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Jakub Niemczuk 
Nr 1097/2021/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplo-
mowy – dotyczy lekarza  Jakub Niemczyk 
Nr 1098/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania 
na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Aleksandra 
Miękina 
Nr 1099/2021/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na 
listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza   Dominika Zyś 
– Janiec 
Nr 1100/2021/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie   w związku z przeniesieniem  z innej izby lekarskiej – 
dotyczy  lekarza  Marcin Bereś
Nr 1101/2021/P w  sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza  Katarzyna Pasowicz – Bylinowska 
Nr 1102/2021/P w  sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza  Marzena Dziedzic
Nr 1103/2021/P w  sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza   Paulina Pawłowicz 
Nr 1104/2021/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego  dla lekarzy  i lekarzy 
dentystów przez podmiot Medisfera Sp. z o.o.
Nr 1005/2021/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „  Konferencja Naukowa Online – VII  Konferencja  POST – ISPAD/
ADA/ATTD-  przez podmiot o nazwie WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.K. 
Nr 1106/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Gołąb
Nr 1107/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Artur Dziedzic

Nr 1108/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Justyna Żołędziowska
Nr 1109/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Joanna Marczyńska 
Nr 1110/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego 
i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania – dotyczy lekarza Wojciech Tłuczek 
Nr 1111/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie  
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej 
-  dotyczy lekarza  Agnieszka Nowak- Hnatyk 
Nr 1112/2021/P  w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – 
dotyczy lekarza  Anna Mróz
Nr 1113/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie   w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Anna Staszewska 
Nr 1114/2021/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie   w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza   Damian Lis 
Nr 1115/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie   w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Monika Banaszek 
Nr 1116/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie   w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Katarzyna Batóg- Szczęch
Nr 1117/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie   w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza   Katarzyna Dąbek 
Nr 1118/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie   w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Zbigniew Zagórski 
Nr 1119/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie   w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Anna Pazdro
Nr 1120/2021/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów  wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Lila Ferenc- 
Cypryś
Nr 1121/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego, 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza  Natalia Pionka
Nr 1122/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Dąbrow-
ski
Nr 1123/2021/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego, w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
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lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Krzysztof Klo-
cek 
Nr 1124/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Dominika Religa
Nr 1125/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Ewelina Cisek-Weron
Nr 1126/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Urszula  Walewska
Nr 1127/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących  działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na  
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza   Dariusz Kompani Zare
Nr 1128/2021/P w sprawie odmowy przyznania zapomogi loso-
wej
Nr 1129/2021/P  w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi loso-
wej
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 4 stycznia 2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  dr n. med. Wojciech Domka.
Obecni wg listy obecności. 

1. Zapoznano się z odpowiedzią Ministra Zdrowia  do Prezes ORL 
w Olsztynie, w którym informuje, że osoba , która uzyskała upraw-
nienia do wykonywania zawodu lekarza , w ramach tzw. „systemu 
uproszczonego” może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym w 
szczególności polegających na badaniu  stanu zdrowia, rozpozna-
waniu chorób i zapobieganiu  im, leczeniu i rehabilitacji chorych, 
udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń 
lekarskich, pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiada-
jącym specjalizację  II stopnia lub tytuł specjalisty  w danej dzie-
dzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu, w 
którym jest zatrudniona. Sposób sprawowania nadzoru powinien 
mieć charakter indywidualny tj. powinien uwzględniać kwalifika-
cje, wiedzę i umiejętności lekarza, a także możliwości organizacyj-
ne danego podmiotu. 

2. Odczytano prośbę lekarza, który zwraca się o skrócenie prze-
szkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu lekarza powyżej 
5 lat. 
Zdecydowano poinformować lekarza jaka jest procedura w tego 
typu sprawie. 

3. Odczytano prośbę Prokuratury Rejonowej  Kraków Podgórze, 
która zwraca się do naszej Izby z prośbą o pomoc  w znalezieniu 
biegłego/ zespołu biegłych z zakresu ortopedii/protetyki koń-
czyn. 

4. Odczytano Apel Prezydium ORL w Łodzi do Kolegów lekarzy, w 
którym  wspierają lekarzy walczących o godziwe warunki wykony-
wania zawodu. Walka lekarzy często przybiera  bardzo dramatycz-
ną formę - lekarze rezygnują  z pracy w proteście przeciwko nie 
akceptowalnym warunkom.  

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 11 stycznia 2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  dr n. med. Wojciech Domka.
Obecni wg listy obecności. 

1. Prezes ORL  poinformował zebranych o awarii kaloryferów w 
mieszkaniu hotelowym naszej Izby w Warszawie.  Zdecydowa-
no o wymianie wszystkich kaloryferów na nowe oraz o naprawie 
uszkodzonych ścian i parkietu. 

2. Podjęto decyzję o zakupie 80 egzemplarzy książki o dr Aleksan-
drze Giermańskim pt. :  „Klisze  z przeszłości”,  (lekarz radiolog uro-
dził się na Podkarpaciu,  następnie pracował we Wrocławiu).

3. Prezes dr Wojciech Domka przedstawił zebranym problem no-
wych zapisów w kontraktach lekarzy w Wojewódzkiej Przychodni 
Specjalistycznej przy ul. Warzywnej w Rzeszowie. Zapoznano się 
z pismem lekarzy  skierowanym do  Dyrekcji   oraz odpowiedzią 
dyrekcji  na pisma lekarzy. 

4. Zapoznano się z pismem Konsultanta Wojewódzkiego w dzie-
dzinie gastroenterologii dla Województwa Śląskiego,  w którym 
zwraca uwagę iż w okresie pandemii wprowadzono zmiany, któ-
re utrudniają  dostęp do leczenia przewlekle chorych pacjentów.  
Ryczałty na badania diagnostyczne  są znacznie zaniżone np. w 
programie leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, do 
którego wymagana jest kolonoskopia, badanie kału na toksynę 
Cldifficile, pełne badania krwi (próby wątrobowe, CRP, lipidogram 
) – do włączenia tofacytynibu, anty HCV i HBs Ag. HIV Ag (jego 
koszt wynosi od 250 do 350 PLN) lub próba tuberkulinowa ryczałt 
wynosi  865,28 PLN.
Zdaniem konsultanta dr n. med. Tomasza Romańczuka znacznie 
ograniczy to pacjentom dostępność do świadczeń medycznych. 

5. Zapoznano się z bieżącą korespondencją, która wpłynęła do OIL 
:
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych naby-
tych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej
-  Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o 
szczegółowych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowa-
dzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19
- Stanowiskiem Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 

6. Odczytano pismo  z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie o 
pomoc we  wskazaniu biegłego z zakresu kardiochirurgii celem 
wydania opinii.

7. Podjęto uchwały : 
Nr 1/2022/P  w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem  z innej izby 
lekarskiej – dotyczy lekarza Klara  Bałuszyńska
Nr 2/2022/P  w sprawie skierowania lekarza dentysty na kontynu-
ację stażu podyplomowego - dotyczy lekarza Klara  Bałuszyńska
Nr 3/2022/P w sprawie wyrażenia zgody na zakup 80 egzemplarzy  
wspomnień dr Aleksandra Giermańskiego pt. : „ Klisze z przeszło-
ści”.
Nr 4/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Ewa Jaworska
Nr 5/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
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cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Jakub  Jastrząb
Nr 6/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Mateusz Sowa 
Nr 7/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekar-
skiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz w formie indywidualnej 
praktyki  lekarskiej – dotyczy lekarza  Michał Król
Nr 8/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Maksymilian Janicki 
Nr 9/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza   Justyna Żołędziowska
Nr 10/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Tadeusz Nowosad 
Nr 11/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Marzena Porzycka 
Nr 12/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Jan Gotkowski 
Nr 13/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Radosław Leśniak
Nr 14/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Barbara Sobejko
Nr 15/2022/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Tomasz Magoń
Nr 16/2022/P   w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Katarzyna Rusin – Kaczorowska
Nr 17/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Ewelina Nycz
Nr 18/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza  Anna Zymróz
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  18 stycznia 2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  dr n. med. Wojciech Domka.

1. Ustalono termin posiedzenia Rady na dzień 8 luty 2022 r.  
Na posiedzenie zostanie zaproszony dr n. med. Bartosz Romań-
czuk zaproponowany przez Panią Wojewodę jako kandydat na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego ds. pediatrii.

2. Potwierdzono termin Sprawozdawczo- Wyborczego Zjazdu na 
dzień  9 kwietnia 2022 r. 

3. Zapoznano się z bieżącą dokumentacją która wpłynęła do OIL: 
- Stanowiskiem  Prezydium ORL w Koszalinie, popierające  wspól-
ne stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, domagają-
ce się od władz rządowych  jednoznacznego stanowiska popiera-
jącego  szczepienia  przeciwko COVID-19 oraz natychmiastowego 
podjęcia skutecznych działań zapobiegających dalszym aktom 
wandalizmu przeciwników  szczepień 
- Zaproszeniem  na otwarcie wystawy  malarstwa i ceramiki Eu-
geniusza Molskiego zatytuowanej  „ Artystyczny Świat Eugeniusza 
Molskiego w Galerii Integracyjnej” , która będzie zorganizowana  w 
artystycznej Galerii integracyjnej w siedzibie Podkarpackiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Podjęto uchwały :
Nr 19/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Aleksandra Wieteska- Koguc
Nr 20/2022/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Kamil Mąka
Nr 21/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Irmina Ferfecka
Nr 22/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Olga Ostasz
Nr 23/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marzena Dziedzic
Nr 24/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Paweł Mikrut
Nr 25/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Mateusz Frącz
Nr 26/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Wojciech Gajewski
Nr 27/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Paweł Januszewicz
Nr 28/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Przemysław Pac
Nr 29/2021/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Monika Małek 
Nr 30/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
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podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Iwona Szymczak 
Nr 31/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Daria Pszonka
Nr 32/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marta Reichman- Ulijasz 
Nr 33/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Joanna Romańska- Moskal 
Nr 34/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Wojciech Kołodziej
Nr 35/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład  i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania  – dotyczy lekarza Jakub Borsuk
Nr 36/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Wojciech Kudła
Nr 37/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Jakub Golec 
Nr 38/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Rafał Kaczorowski 
Nr 39/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Zawada 
Nr 40/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Barbara Murjas 
Nr 41/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Sylwia Piekut 
Nr 42/2022/P w sprawie powołania Zespołu w celu sprawdzenia 
wymagań dla podmiotu leczniczego ubiegającego się o wpis na 
listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplo-
mowych lekarzy i lekarz dentystów 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  25 stycznia 2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  dr n. med. Wojciech Domka.

1. Podjęto uchwały : 
Nr 43/2022/P w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Kinga Kołcz 
Nr 44/2022/P w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Jagoda Ziemiańska – Kwiecień 
Nr 45/2022/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą   wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład -  dotyczy lekarza Anna Uliasz 
Nr 46/2022/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą   wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład -  dotyczy lekarza Kinga Januszewska 
Nr 47/2022/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą   w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Biało-
głowski 
Nr 48/2022/P w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą   w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Dariusz Kompani Zare
Nr 49/2022/P  w sprawie zmian  we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą   w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Justyna Majcher – Rzeszutek 
Nr 50/2022/P  w sprawie przyjęcia lekarza do OIL w Rzeszowie  w 
związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  Konrad 
Zalewski
Nr 51/2022/P  w sprawi skierowanie lekarza na kontynuację stażu 
podyplomowego – dotyczy lekarza Konrad Zalewski 
Nr 52/2022/P na dostawę i montaż  wykładziny  dywanowej na 
parterze  w korytarzu siedziby Izby 
Nr 53/2022/P w sprawie wyrażenia  zgody na pokrycie kosztów 
wykonania druku kalendarzy na 2022 rok 

2. Prezes dr W. Domka poinformował zebranych, że po posiedze-
niu Prezydium odbędzie wraz z Wiceprezes  dr M. Szuber spotka-
nie z matką lek.(………), która poprosiła o rozmowę. 
3.  Zapoznano się z ofertą  montażu wykładziny dywanowej w ko-
rytarzu siedziby izby -  członkowie Prezydium wyrazili  zgodę.

4. Wyrażono zgodę na druk 100 egzemplarzy kalendarzy na 2022 
rok.

5. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do  OIL :
- Uchwałą Prezydium NRL  w sprawie delegowania przedstawicie-
la NRL  do rady społecznej podmiotu leczniczego
- Uchwałą Prezydium NRL  w sprawie przyznania dotacji  na orga-
nizację  doskonalenia zawodowego 
- Uchwałą Prezydium NRL  w sprawie ustalenia  terminów przepro-
wadzenia egzaminów  z języka polskiego dla lekarzy cudzoziem-
ców  w pierwszym kwartale 2022 roku
- Pismem Oddziału Podkarpackiego NFZ  w sprawie konkursów 
ofert 
-  Zaproszeniem  na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
MEDBROKER Sp. z o.o.  w likwidacji.

Na tym posiedzenie Prezydium  zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  01 lutego  2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  dr n. med. Wojciech Domka.

1. Zapoznano się z odpowiedzią lekarki na skargę,  że wykonuje 
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równocześnie zawód lekarza  i farmaceuty. Pani doktor wyjaśniła, 
że  pracuje jedynie w zawodzie lekarza, zrezygnowała z wykony-
wania zawodu farmaceuty i została wykreślona z rejestru farma-
ceutów. 

2. Odczytano pismo Rzecznika Praw Pacjenta, który zwraca się 
z prośbą o informacje,  czy do naszej  izby lekarskiej  wpływają 
sygnały  od pacjentów  lub lekarzy wskazujące na stosowanie  
przez podmioty  lecznicze produktów  leczniczych zawierających 
amantadynę. 

3. Przyznano  lekarzom  refundację kosztów szkolenia.

4. Wypłacono odprawy pośmiertne po zmarłych lekarzach .

5. dr Wojciech Domka zdał relację ze spotkania przedstawicieli 
Prezydium ORL w Rzeszowie: Prezesa ORL i Wiceprezesa dr Ma-
rii Szuber, z  Panią (…….), matką doktora(……), która zwróciła się 
o wyjaśnienie braku odpowiedzi Prezesa ORL w Rzeszowie na jej 
pisma dotyczące syna. Na pytanie, czy ma upoważnienie do re-
prezentowania syna potwierdziła, że tak, ale nie przedstawiła sto-
sownego dokumentu. Prezes dr Wojciech Domka zobowiązał się 
do udzielenia odpowiedzi na przesłane pisma.

6.  Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL : 
- Stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie korekty  wy-
ceny  świadczeń stomatologicznych
-  Stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie opiniowania  
sądowo- lekarskiego oraz utworzenia Instytutu Ekspertyz Medycz-
nych w Łodzi
-   Uchwałą  NRL  w sprawie budżetu  NRL  na rok 2022

7.  Podjęto uchwały :
Nr 54/2022/P w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza, 
przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisania na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Barbara Stanaszek
Nr 55/2022/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – do-
tyczy lekarza  Mateusz Sowa
Nr 56/2022/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL  w 
Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – do-
tyczy lekarza  Kamil Mąka 
Nr 57/2022/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje 
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej, wpisania na listę członków OIL  oraz wpisu do okręgowego 
rejestru lekarzy i lekarzy  - dotyczy lekarza  Ihor Banakh
Nr 58/2022/P  w sprawie wpisania  do rejestru formy kształcenia 
przez podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących  
doskonalenie zawodowe lekarzy  - dotyczy podmiotu  WhyNot-
Travel Sp. z o.o. Sp. K. 
Nr 59/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza  Dominika Zyś – Janiec 
Nr 60/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Bartłomiej  Tutak 
Nr 61/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Mikhail Stoma
Nr 62/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marta Kijowska

Nr 63/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Beata Dudek 
Nr 64/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Michał Kwaśnik 
Nr 65/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Joanna Bielecka 
Nr 66/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Karolina Bosek 
Nr 67/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonują-
cych  działalność leczniczą  wyłącznie  w  zakładzie  leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy leka-
rza Łukasz Wrona
Nr 68/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Barbara Sabal 
Nr 69/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Marta Gilewska 
Nr 70/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Jacek Gwizdak 
 Nr 71/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Joanna Pelc 
Nr 72/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym zakład – dotyczy lekarza Agnieszka Serafin – Wilga
Nr 73/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Krzysztof Kruszyński 
Nr 74/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Sławomir Radwański 
Nr 75/2022/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy Antoszkiewicz 
Nr 76/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza Ewa 
Drabik – Peszko 
Nr 77/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej  – dotyczy lekarza Sławomir Majcher
Nr 78/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej  – dotyczy lekarza Aneta  Liana – Brzyska 
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Nr 79/2022/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby le-
karskiej – dotyczy lekarza  Dominika Lechowska-Guzenda
Nr 80/2022/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę człon-
ków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby le-
karskiej – dotyczy lekarza   Aleksandra Starzyk 
Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono. 

 
Protokół z posiedzenia

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
z dnia  08 lutego  2022 roku

Posiedzenie odbywało się w formie hybrydowej. Obecni wg listy 
obecności.

Spotkanie otworzył  Wiceprezes ORL  dr  Radosław Maksymowicz. 

1. Wysłuchano zaproponowanych przez Wojewodę kandydatów  
na konsultantów  Wojewódzkich:
dr n. med. Beata Romanowska- Pietrasiak kandydatka na Konsul-
tanta Wojewódzkiego w dziedzinie genetyki  klinicznej wystąpiła 
online, dr n. med. Bartosz Romańczuk  kandydat   na Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii wziął czynny udział w po-
siedzeniu.
Po wysłuchaniu kandydatów członkowie Rady jednogłośnie za-
głosowali  za przedstawionymi kandydatami.

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej kol. Krzysztof Marchewka 
przedstawił szczegóły Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego IX ka-
dencji, który odbędzie się dnia 2 kwietnia 2022 r.

3. Odczytano prawomocne orzeczenia Okręgowego Sądu Lekar-
skiego. 

4. Podjęto uchwały :

Nr 1/2022  w sprawie zwołania Sprawozdawczo- Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Rzeszowie  IX kadencji 
Nr 2/2022  w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych 
Pracowników OIL w Rzeszowie
Nr 3/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzeń pracow-
ników Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 
Nr 4/2022  w sprawie zawarcia umów  z Polską Wytwórnią Papie-
rów Wartościowych  oraz Ministrem Zdrowia  oraz udzielenia peł-
nomocnictwa  do podpisania tej umowy
Nr 5/2022  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku 
z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – dotyczy lekarza Agniesz-
ka Sojka – Czyż 
Nr 6/2022 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku 
z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – dotyczy lekarza Grzegorz  
Paśko  
Nr 7/2022 w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków 
OIL w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekar-
skiej – dotyczy lekarza Katarzyna Łańska 
Nr 8/2022 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie  w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – doty-
czy lekarza Patrycja Waśko 
Nr 9/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu le-
karza dentysty  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania 
na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Mattheus 
Czapka
Nr 10/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 

lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Aleksandra Kamińska 
Nr 11/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Adriana Giovannini
Nr 12/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Olena Solarska 
Nr 13/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Martyna Pawlaczyk 
Nr 14/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Oksana  Ohorodnyk 
Nr 15/2022 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie i wpisu do rejestru OIL  w związku z przeniesieniem z 
innej izby lekarskiej – dotyczy lekarza  Aneta Nowak
Nr 16/2022 
Nr 14/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę 
członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Filip Pająk.

Ustalono  termin kolejnej Rady na dzień 8 marca 2022 r.
 
Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  15  lutego  2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  w Rzeszowie dr n. med. Wojciech 
Domka.

1. Przyznano zapomogę losową  chorującemu lekarzowi. 

2. Wypłacono refundacje kosztów szkolenia .

3. Wypłacono odprawy po zmarłych lekarzach.

4. Zapoznano się z propozycjami renowacji schodów wewnątrz 
budynku siedziby izby.  

5.  Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do OIL w Rze-
szowie:
-  Odpowiedzią Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  prof. dr hab. 
med. Artura Mazura  w sprawie wyrażenia zgody  na współudział 
Zakładu Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii  Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego przy organizacji konferencji organizowanej 
przez Okręgową Izbę Lekarską pt.:  „ Wyścig po życie”.
- pismem Prokuratury Rejonowej w Warszawie z prośbą o opraco-
wanie  opinii sądowo-lekarskiej  w sprawie prawidłowości  postę-
powania lekarskiego wobec pacjenta  
- zapoznano się z pismem lekarki z prośbą o zajęcie przez Izbę sta-
nowiska w sprawie podwyżki wynagrodzenia lekarzy w związku 
ze zwiększeniem przez NFZ wysokości ryczałtu systemu zabezpie-
czenia do wysokości 1,16  ceny jednostki sprawozdawczej. 

6. Udzielono  odpowiedzi na maile, które wpłynęły do OIL  a  doty-
czyły  pytań o sprawy w ramach informacji  publicznej. 

7. Podjęto uchwały :
Nr 81/2022/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Martyna Kogut
Nr 82/2022/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu 
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lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego – dotyczy lekarza 
Grzegorz Rynio
Nr 83/2022/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Adriana Giovannini
Nr 84/2022/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Aleksandra  Kamińska 
Nr 85/2022/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Oksana Ohorodnyk 
Nr 86/2022/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Grzegorz Rynio 
Nr 87/2022/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Olena Solarska
Nr 88/2022/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza Martyna Pawlaczyk 
Nr 89/2022/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza dentysty  Mattheus Czapka 
Nr 90/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Arkadiusz Bigos
Nr 91/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Weronika Sarna – Kilijańska 
Nr 92/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Monika Marszał 
Nr 93/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Całka
Nr 94/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej -  dotyczy leka-
rza Mateusz Klukowski 
Nr 95/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej -  dotyczy leka-
rza Dominika Lechowska- Guzenda
Nr 96/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym  na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena  Kobel- Wilczyńska 
Nr 97/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Dawid Kantor 
Nr 98/2022/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Pietrewicz
Nr 99/2022/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład – dotyczy lekarza Justyna Domka 
Nr 100/2022/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Marzena Pikor- Kiełt
Nr 101/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Monika Krupa 

Nr 102/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Karolina Żak 
Nr 103/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Mateusz Bełch 
Nr 104/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej -  Małgorzata Wysłobocka 
Nr 105/2022/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  
praktyki lekarskiej wyłącznie  w zakładzie podmiotu leczniczego i 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Maria 
Rybka – Krerowicz
Nr 106/2022/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego i 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ad-
rianna Głogowska
Nr 107/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego 
i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Edyta Brzegowska- Marszałek
Nr 108/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Robert Stelmach 
Nr 109/2022/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących  działalność leczniczą  w formie indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie podmio-
tu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Ewa Tonia – Cwynar 
Nr 110/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ XIV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i standardy 
współczesnej rehabilitacji” – przez podmiot Polskie Towarzystwo 
Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie
Nr 111/2022/P w sprawie przyznania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu lekarza, lekarzowi , który uzyskał kwalifikacje 
zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej , wpisania na listę członków OIL  w Rzeszowie – dotyczy  leka-
rza Tomasz Szczepański
Nr 112/2022/P  w sprawie przyznania  lekarzowi zapomogi loso-
wej

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  22  lutego  2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  w Rzeszowie dr n. med. Wojciech 
Domka.

1. Poruszono sprawę organizacji  Zjazdu Sprawozdawczo- Wybor-
czego. Zdecydowano, że ze względu na pandemię, nie będziemy 
zapraszać gości. Ograniczymy się tylko do delegatów. 

2. Podjęto uchwały : 
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Nr 113/2022/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – 
dotyczy lekarza Magdalena Gazda- Lewartowska 
Nr 114/2022/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej – 
dotyczy lekarza Olga Wojnarowicz
Nr 115/2022/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Patryk Ruszała
Nr 116/2022/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza cudzoziemcowi i wpisania listę członków OIL w Rzeszo-
wie – dotyczy lekarza Roman Lebed 
Nr 117/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Karol Burdziak 
Nr 118/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Kamila Jaworska
Nr 119/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Aleksander Stybak 
Nr 120/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Jakub Wojtaszek 
Nr 121/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Grzegorz Mazur
Nr 122/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Karolina Cebulak 
Nr 123/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Magdalena Szlachta
Nr 124/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 
zakład – dotyczy lekarza Marcin Poliwka 
Nr 125/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza  Mateusz Skiba.

Nr 126/2022/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza   Janusz Hejda
Nr 127/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
– dotyczy lekarza  Maria Szymończyk 
Nr 128/2022/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza Tadeusz Senderek 
Nr 129/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza Alicja Rawska 
Nr 130/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-

czy lekarza Kazimiera Babiec 
Nr 131/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza Jacek Wiater 
Nr 132/2022/D w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – doty-
czy lekarza Leszek Solarz
 
3. Podjęto uchwały  o wypłacie odpraw pośmiertnych po zmar-
łych lekarzach. 

4. Podjęto uchwałę o przyznaniu refundacji kosztów szkolenia. 

Na tym posiedzenie  Prezydium zakończono.  

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  01 marca  2022 roku

Obecni wg listy obecności.
Spotkanie otworzył Prezes ORL  w Rzeszowie dr n. med. Wojciech 
Domka.

1. Podjęto uchwały :

Nr 135/2022/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Marcelina Kaleta
Nr 136/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Wyzwania w leczeniu chorób alergicznych . Optymalizacja  le-
czenia  objawów alergii oczami eksperta” – przez podmiot  Polskie 
Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu. 
Nr 137/2022/P  w sprawie ponownego przyznania prawa wyko-
nywania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającemu prawo 
wykonywania zawodu lekarza  przyznane  na czas określony  i do-
konania ponownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL 
w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Marianna Kuper

2. Poruszono sprawę pomocy dla Ukrainy. Zdecydowano o zaku-
pie środków medycznych.

3. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
- Uchwałą  Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które zwraca 
się do adwokatów, aplikantów oraz studentów kierunków prawni-
czych z prośbą o oddawanie krwi  w związku z eskalacją konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie,
- Apelem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  w sprawie odda-
wania krwi  w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na 
krew i jej składniki na Ukrainie,
- Zaproszeniem Europejskiego Kongresu Pacjentów Onkologicz-
nych  do udziału w bezpłatnym Kongresie (online)  pt. : „O równo-
ści w walce z rakiem” .

4. Przyznano refundacje kosztów szkolenia .

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.        

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

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy  / Dz.U.21.2048 t.j/

2. Państwowe Ratownictwo Medyczne  / Dz.U.21.2053 t.j/

3.  Ustawa w sprawie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi / Dz.U.21.2069 tj/

4. Zm. rozp. w sprawie zapobiegania grypie sezonowej  / Dz.U.21.2098 /

5. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego  / Dz.U.21.2148 t.j/

6. Zm. rop. w sprawie priorytetów zdrowotnych  / Dz.U.21.2144/

7. Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń / Dz.U.21.2178/

8. Zm. rozp. w sprawie zapobiegania COVID 19  / Dz.U.21.2305/

9. Zm.rozp. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne / Dz.U.21.2306/

10. Wzory dokumentów – Prawa wykonywania zawodu lekarza / Dz.U.21.2374/

11.  Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej / Dz.U.21.2400/

12. Program pilotażowy z zakresu opieki onkologicznej  / Dz.U.21.2412/

13. Zm. rozp. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych / Dz.U.21.2441/

14. Niepożądane odczyny poszczepienne / Dz.U.21. 2470/

15. Zm. rozp. w sprawie rodzajów i prowadzenia dokumentacji medycznej / Dz.U.21.2477/

16. Zm.rozp.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego / Dz.U.21.2482, i Dz.U.22.245/

17.Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne i naprawy sprzętu medycznego  / Dz.U.21.2499/

18. Diagnostyka laboratoryjna / Dz.U.22.134 t.j/

19. Zm. rozp. w sprawie chorób zakaźnych powodujących obowiązek hospitalizacji / Dz.U.22.235/

20. Badania diagnostyczne które może wykonać farmaceuta / Dz.U.22.153/

21. Standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki.../ Dz.U.22.157/

22. Zawód fizjoterapeuty / Dz.U.22.168 t.j/

23. Zawód farmaceuty  / Dz.U.22.184 t.j/

24.Zm. rozp. w sprawie LEK i LDEK  / Dz.U.22.220/

25.Program pilotażowy wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach poz / Dz.U.22.257/

26.Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej / Dz.U.22.262/

27.Ogłoszenie stanu epidemii / Dz.U.22.340 t.j/

28. Specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia / Dz.U.22.342 t.j/

29. Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej / Dz.U.22.365/

30. Szczególne instrumenty wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COViD  / Dz.U.22.376/

31. Standard organizacyjny opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym lub zarażonym wirusem SARS  / Dz.U.22.382 
t.j zm. 383/

32. Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii / Dz.U.22.392 t.j/

33. Szczegółowe wymagania , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą  / Dz.U.22.402 t.j/

34. Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego  / Dz.U.22.419/

35. Służba medycyny pracy / Dz.U.22.437 t.j/

36.  Refundacja leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych / Dz.U.22.463 t.j/

37. Sposób dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / Dz.U.22.464/

38. Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej / Dz.U.22.482/.
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NFZ informuje...

Doskonalenie zawodowe lekarzy
Z dniem 1 marca 2022 r wchodzi nowe rozporządzenie MZ w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia 
zawodowego lekarzy. Nadal utrzymano 200 punków edukacyjnych w 48 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wprowa-
dzony został nowy zapis, że w przypadku obowiązywania w okresie rozliczeniowym stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii za dopełnienie obowiązku uznaje się uzyskanie przez lekarza w tym okresie rozliczeniowym  100 punktów 
edukacyjnych.

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązy-
wania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (dalej specustawa).

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycz-
nych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby me-
dyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski 
w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, 
jakie przysługują ubezpieczonym.

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycz-
nych udzielanych przez świadczeniodawców, na pod-
stawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację 
recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie 
przepisów specustawy?

Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczo-
nych, obejmuje osoby, które wjechały do Polski od 24 lute-
go 2022 roku i jednocześnie są:
•	 obywatelami Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli 

granicę polsko-ukraińską, (W tym zakresie prowadzone 
są zmiany prawne, które na dzień druku nie były za-
twierdzone)

•	 nieposiadającymi obywatelstwa ukraińskiego małżon-
kami obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekro-
czyli granicę polsko-ukraińską (w tym zakresie plano-
wane są zmiany prawne, które na dzień druku nie były 
zatwierdzone), 

•	 obywatelami Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli prze-
kroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),

•	 członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą 
Polaka. Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżon-
ka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, 
wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, brato-
wa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposo-
bienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
Dodatkowo, prawo do świadczeń obejmuje także dziecko 
urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest jedną z osób 
określonych powyżej. Ponadto, uprawnienia do świadczeń 
medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, 
które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Pol-
sce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status 
uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

Do których świadczeń medycznych mają prawo osoby 
uprawnione?
Osoby wymienione wyżej mają prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej, udzielonych w Polsce, na analogicznych zasa-
dach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w 
Polsce. Wyjątek stanowi leczenie uzdrowiskowe, rehabilita-
cja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą oraz zwrot 
środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy 
„transgranicznej”.
Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych 
w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia 
a także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia cho-
rób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy 
w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie 
związane z COVID-19. Dzieciom przysługują zaś szczepie-
nia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych 
(Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.).

NFZ pomaga pracownikom medycznym z 
Ukrainy w znalezieniu pracy w Polsce.

Konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 
800 190 590 - informują personel medyczny z Ukrainy 
o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach. Kon-
sultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, 
jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, 
zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Warto pamiętać, że 
infolinia jest bezpłatna, pracuje przez całą dobę, 7 dni 
w tygodniu. Oczywiście komunikacja odbywa się rów-
nież w języku ukraińskim. Personel medyczny z Ukrainy 
uzyska komplet informacji na temat zasad zatrudnienia 
w Polsce lekarza, lekarza dentysty (bez lub z tytułem 
lekarza specjalisty lub lekarza dentysty specjalisty uzy-
skanym poza UE), pielęgniarki, położnej oraz ratownika 
medycznego.
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Osiągnięcia naukowe - habilitacje

Dr hab.n.med. Tomasz Łoziński 

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
Ul.Witolda 6b
35-302 Rzeszów

19 stycznia 2022- Rada Dyscypliny Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie podjęła uchwałę o nadaniu tytułu dr 
habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
Badania zajęły 5 lat. 

Temat osiągnięcia naukowego: Ocena i poprawa efektywności leczenia objawowych mięśniaków macicy za pomocą termoablacji 
ultradźwiękowej w asyście rezonansu magnetycznego. 

Mięśniaki macicy są najczęstszym łagodnym nowotworem macicy i są najczęstszą przyczyną histerektomii na świecie i należy rozpatry-
wać tę patologię jako wielki socjoekonomiczny problem systemu opieki zdrowotnej. Uważa się, że występują u blisko 
40-70% kobiet w wieku rozrodczym. Połowa przypadków nie daje żadnych objawów, a w połowie powodują obfite i bolesne mie-
siączki, anemię, bolesne stosunki, bóle miednicy, zaburzenia natury psychologicznej oraz powikłania ciąży od zaburzenia płodności po 
poronienia, porody przedwczesne, czy przedwczesne odejście płynu owodniowego (PROM). Wczesny wiek pierwszej miesiączki jest 
czynnikiem zwiększającym ryzyko, podczas gdy przebyte ciąże zmniejszają ryzyko wystąpienia. Zarówno alkohol jak i kawa zwiększają 
częstość występowania mięśniaków macicy, podobnie jak dieta bogata w tłuszcze zwierzęce. Czynnikami ograniczającymi jest palenie 
papierosów, a mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Czynniki ryzyka poza genetycznymi rodzinnymi, według badaczy, są niepewne.  
Istnieje wiele metod leczenia, od zachowawczych sposobów, po leczenie chirurgiczne, które obecnie nadal jest złotym środkiem w 
terapii mięśniaków. 
Wybranie prawidłowej opcji leczenia jest niezwykle indywidualne i zależy od wieku, lokalizacji mięśniaka i liczebności, rozmiarów, nasi-
lenia objawów oraz oczekiwań chorej co do płodności. 
Przy wyborze leczenia należy pamiętać o metodach zabiegowych mniej i w ogóle nieinwazyjnych, jak embolizacja naczyń krwiono-
śnych zasilających guzy, wykorzystanie wiązki fali radiowej podczas operacji endoskopowych, oraz terapia skondensowaną wiązką ul-
tradźwięków HIFU  (z ang.High Intensity Focused Ultrasound) w środowisku MRI lub USG. Wybór metody leczenia powinien być zawsze 
indywidualny i celowany w zależności od potrzeb pacjentki. 
Termoablacja za pomocą wiązki ultradźwiękowej była nienową metodą, jednak w Polsce w ogóle nieznaną.  Zabieg polega na wykorzy-
staniu zogniskowanej wiązki ultradźwięków, która pod kontrolą rezonansu magnetycznego jest ogniskowana w tkance mięśniaka, wy-
wołując w nim wzrost temperatury do 60-80 stopni C. Działanie wiązki powoduje lokalną martwicę tkanek wskutek denaturacji białek 
wywołanej temperaturą. Po raz pierwszy zabieg ten został wykonany w 2004 roku w USA i od tego czasu na całym świecie wykonano 
kilkanaście tysięcy terapii. Pierwsze zabiegi były wykonywane metodą punktową (FUS), w późniejszym czasie konkurencyjna firma wy-
produkowała urządzenie do termoablacji objętościowej (HIFU), co wydaje się bardziej efektywne. W pierwszej stosuje się nagrzewanie 
tkanki punkt po punkcie, podczas gdy w MR-HIFU wiązką ultradźwięków przekazuje energię adekwatną do objętości tkanki. 
Zabieg wykonywany jest przez radiologa po wcześniejszej wspólnej kwalifikacji z ginekologiem. W wieloośrodkowych obserwacjach 
stwierdzono redukcje dolegliwości w ok. 80%. Celem terapii jest przede wszystkim redukcja objawów klinicznych, a zmniejszenie masy 
guza jest efektem wtórnym. Rzadko kiedy dochodzi do całkowitego zniknięcia zmiany, zazwyczaj osiągany efekt jest ok. 20-40% mniej-
szy w stosunku do początkowego rozmiaru. Sukces terapii zależy od wielu czynników, na które głównie składa się lokalizacja mięśniaka, 
stosunek jego do jelit, grubość tkanki tłuszczowej, oraz cierpliwość pacjenta. Niestety, zabieg jest długotrwały, zazwyczaj kilkugodzinny 
i wymaga leżenia w komorze MRI przez cały czas. Jednak jest to terapia zupełnie nieinwazyjna i pozwala pacjentce wyjść tego samego 
dnia ze szpitala i wrócić do pracy w dniu następnym.
W ostatnich 5 latach wykonaliśmy ponad 400 zabiegów termoablacji mięśniaków macicy z bardzo dobrym efektem. Zabiegi były wy-
konywane w ramach przyznanego grantu jaki i komercyjnie. Niestety największym i wydaje się nierozwiązalnym problemem pozostaje 
duża limitacja do zabiegu. Do terapii kwalifikuje się jedynie ok. 25% pacjentek.
Aby zwiększyć liczbę zabiegów podawaliśmy chorym oksytocynę oraz, jako jedyny Ośrodek w świecie prostaglandyny przez co efek-
tywność zabiegów poprawiła się, poprzez zmniejszenie efektu chłodzenia guza. Podane leki obkurczały naczynia krwionośne unaczy-
niające mięśniaki. Powyższe badania znalazły odzwierciedlenie w publikacjach stanowiących podstawę osiągnięcia naukowego.  
Według literatury przedmiotu, mięśniaki macicy mogą zwiększać ryzyko rozwoju endometriozy w miednicy, co istotnie pogarsza ro-
kowanie dotyczące płodności u młodej kobiety. Zgodnie z rekomendacjami ASRM ( Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu), 
miomektomia u kobiet bezobjawowych nie jest zalecana, natomiast do rozważenia jest w przypadku gdy mięśniak modeluje jamę 
macicy.
Po termoablacji ultradźwiękowej opisanych jest bardzo wiele kobiet które zaszły w ciąże oraz urodziły zdrowe dzieci. Szacuje się według 
przeprowadzonych metaanaliz, że ok. od 8-22% kobiet zachodzi i donosi ciąże po terapii ultradźwiękami. Są prace wskazujące na brak 
różnic w aspekcie płodności pomiędzy leczeniem tradycyjnym (chirurgia),a HIFU.
Wobec powyższego otwartym pozostaje pytanie czy terapia HIFU nie powinna być stosowana u młodych kobiet z mięśniakami macicy 
bezobjawowymi, zanim rozwinie się endometrioza co istotnie może pogorszyć płodność. Oczywiście niezwykle trudne do zrealizowa-
nia badanie z randomizacją rozwiązałyby ten problem i odpowiedziało by na to pytanie. Biorąc pod uwagę ryzyko powstania zrostów, 
powikłań po leczeniu chirurgicznym oraz koszty związane z leczeniem, pobytem w szpitalu, następczym zwolnieniem lekarskim wy-
daje się, że termoablacja ultradźwiękowa może znaleźć swoje miejsce w algorytmie postępowania z mięśniakami macicy u młodych 
kobiet. Termoablacja mięśniaków macicy jest metodą bardzo bezpieczną obarczoną bardzo niskim ryzykiem powikłań, co dodatkowo 
jest atutem tejże metody. Nasz zespół pracuje cały czas nad znalezieniem najskuteczniejszego algorytmu postępowania u pacjentek z 
mięśniakami macicy co jest przedmiotem kolejnych badań i publikacji. 



25Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Osiągnięcia naukowe - habilitacje

Dr hab. n. med. Bogdan Obrzut

W dniu 25.05.2021 roku Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podjęła 
uchwałę o nadaniu dr n. med. Bogdanowi Obrzutowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscypli-
nie nauki medyczne.

Osiągnięciem naukowym w postępowaniu habilitacyjnym był monotematyczny cykl 4 artykułów naukowo-badawczych pod zbior-
czym tytułem: „Predykcja zdarzeń niepożądanych i przeżyć odległych u pacjentek z operacyjnym rakiem szyjki macicy przy użyciu 
metod inteligencji obliczeniowej”. 

Celem pierwszej z cyklu prac (Application of gene expression programming and neural   networks to predict adverse events of radical 
hysterectomy in cervical cancer patients. Med Biol Eng Comput 2013; 51:1357-65) było opracowanie uniwersalnego modelu predykcji 
zdarzeń niepożądanych u pacjentek z rakiem szyjki macicy FIGO IA2-IIB, kwalifikujących się do radykalnej histerektomii. Zastosowano w 
niej zaawansowane metody inteligencji obliczeniowej, tj. algorytm wyrażeń genetycznych (ang. gene expression programming, GEP) 
oraz trzy typy sieci neuronowych: perceptron wielowarstwowy (ang. multilayer perceptron, MLP), probabilistyczna sieć neuronowa 
(ang. probabilistic neural network, PNN) i sieć neuronowa o radialnej funkcji aktywacji (ang. radial basis function neural network, RBFNN). 
Parametry demograficzno-kliniczne, które posłużyły do symulacji komputerowych pochodziły od 107 pacjentek z rakiem szyjki macicy 
FIGO IA2-IIB. Projekt miał charakter badania prospektywnego kohortowego. Zastosowanie oryginalnego zbioru danych wejściowych 
pozwoliło na przewidywanie zdarzeń niepożądanych w wyodrębnionej grupie pacjentek z dokładnością 76,02% (dla algorytmu GEP). 

W drugiej z cyklu prac (Prediction of 5–year overall survival in cervical cancer patients treated with radical hysterectomy using computa-
tional intelligence methods. BMC Cancer 2017;17(1):840. doi: 10.1186/s12885-017-3806-3) podjęto próbę opracowania uniwersalnego 
modelu predykcji 5-letnich przeżyć całkowitych u pacjentek z rakiem szyjki macicy leczonych metodą radykalnej histerektomii. Wyko-
rzystano w niej wybrane metody inteligencji obliczeniowej tj. trzy sieci neuronowe (PNN, MLP, RBFNN), algorytm GEP oraz algorytm 
wektorów wspierających (ang. support vector machine, SVM) i metodę k–średnich (ang. k–means). Co warte zaznaczenia, żadna z tych 
metod nie była dotychczas stosowana u pacjentek  z operacyjnym rakiem szyjki macicy. Jako model referencyjny wykorzystano regre-
sję logistyczną (ang. logistic regression, LR). Do symulacji komputerowych jako parametry wejściowe wykorzystano dane pochodzące 
od 102 pacjentek z rakiem szyjki macicy FIGO IA2-IIB. Podobnie jak poprzednio, badanie miało charakter prospektywny kohortowy. W/w 
parametry wejściowe obejmowały 4 cechy demograficzne, 13 parametrów związanych z nowotworem oraz 6 wybranych parametrów 
okołooperacyjnych. Trzy spośród zastosowanych metod inteligencji obliczeniowej umożliwiły predykcję całkowitych przeżyć 5-letnich 
z dokładnością przekraczającą 80%. Największą wartość pola pod krzywą ROC, równą 0,818, osiągnęła probabilistyczna sieć neuronowa. 
Uzyskane wyniki przewyższały wartości odpowiednich wskaźników w innych dotychczas opublikowanych doniesieniach. Wartym pod-
kreślenia jest również fakt, że prezentowana praca była pierwszą publikacją dotyczącą zastosowania metod inteligencji obliczeniowej 
do predykcji całkowitych przeżyć 5-letnich u pacjentek z rakiem szyjki macicy leczonych metodą radykalnej histerektomii.   

Kontynuacją założonego celu osiągnięcia naukowego była predykcja przeżyć 10-letnich u pacjentek z operacyjnym rakiem szyjki ma-
cicy, przedstawiona w czwartej z cyklu prac. Niezbędnym warunkiem do realizacji tego zamierzenia stało się przeprowadzenie własnej 
analizy czynników prognostycznych przeżyć 10-letnich w omawianej grupie pacjentek, ze względu na brak podobnych badań w pi-
śmiennictwie światowym. Identyfikacja w/w czynników prognostycznych była przedmiotem trzeciej z cyklu prac (Prognostic Parame-
ters for Patients with Cervical Cancer FIGO Stages IA2-IIB: A Long-Term Follow-Up. Oncology 2017;93(2):106-114). Materiał badawczy 
stanowiła opisana poprzednio grupa 102 pacjentek z rakiem szyjki macicy. W analizie jednoczynnikowej posłużono się metodą Kapla-
na-Meiera i testem log-rank. W I stopniu zaawansowania według FIGO przeżycia 10-letnie bez objawów choroby nowotworowej wynio-
sły 85%, a całkowite przeżycia 10-letnie - 81%.  W stopniu II przeżycia 10-letnie bez objawów choroby nowotworowej osiągnęły wartość 
57%, a całkowite przeżycia 10-letnie – 50%.  W następnej kolejności przeprowadzono wieloczynnikową analizę przeżyć 10-letnich bez 
objawów choroby nowotworowej oraz całkowitych przeżyć 10-letnich, posługując się modelem Coxa. Istotny wpływ na przeżycia mia-
ły tylko 2 zmienne: stopień zaawansowania FIGO i obecność przerzutów do węzłów chłonnych. 

Zakończenie powyższej pracy, otworzyło drogę do podjęcia zasygnalizowanego wcześniej ostatniego etapu badań, którego celem 
było stworzenie indywidualnego modelu predykcji całkowitych przeżyć 10-letnich u pacjentek z operacyjnym rakiem szyjki macicy 
(Prediction of 10-year Overall Survival in Patients with Operable Cervical Cancer using a Probabilistic Neural Network. J. Cancer 2019; 
10(18): 4189-4195. doi:10.7150/jca.33945). W projekcie tym wykorzystano probabilistyczną sieć neuronową, a jako modele referencyjne 
zastosowano regresję logistyczną (LR) oraz pojedyncze drzewo decyzyjne (ang. single decision tree, SDT). Do symulacji komputero-
wych jako parametry wejściowe wykorzystano dane dostępne w dniu wypisu, pochodzące z badania histopatologicznego preparatu 
operacyjnego oraz uzyskane w toku 10 lat obserwacji. Analizie poddano wybrane wskaźniki jakości testu tj. błąd (Error), czułość, specy-
ficzność i pole pod krzywą ROC. Najmniejszą wartość błędu predykcji stwierdzono w przypadku PNN. Wartość pola powierzchni pod 
krzywą ROC dla proponowanego modelu predykcyjnego PNN wyniosła 0,809, co oznacza jego wysoką wiarygodność.  

Zaprezentowane osiągnięcie naukowe wnosi istotny wkład w rozwój ginekologii onkologicznej. Opracowany model predykcji zdarzeń 
niepożądanych u pacjentek z operacyjnym rakiem szyjki macicy może być wykorzystany w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i 
pomocny w indywidualizacji leczenia. Zaproponowany model przewidywania przeżyć 5-letnich w tej grupie pacjentek wydaje się mieć 
dużą przydatność w planowaniu spersonalizowanego schematu nadzoru post-terapeutycznego, a opracowany algorytm predykcji 
przeżyć 10-letnich może być z powodzeniem wykorzystywany w planowaniu indywidualnego schematu kontroli. 
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Rada Naukowa  Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 roku, nadała Panu 
lek. Pawłowo Piotrowi Porzyckiemu stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej  „Ocena przydatności 
nowych biomarkerów, a w szczególności cząstek mikroRNA w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

Promotor pracy: dr hab. N. med. Ewa Kaznowska , prof. UR 

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Paweł Porzycki

Ocena przydatności nowych biomarkerów, a w szczególności cząstek mikroRNA, w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów 
z rakiem gruczołu krokowego.
Pracę doktorską stanowi zbiór 6 artykułów opublikowanych  w czasopismach posiadających wskaźnik IF (łącznie IF=13,872, a punktów 
MNiSW=450), które przygotowano na podstawie badań doświadczalnych realizowanych w oparciu    o uchwałę Komisji Bioetycznej 
OIL. Głównym osiągnięciem pracy doktorskiej jest wykazanie, że zastosowanie różnych biomarkerów diagnostycznych, takich jak:
- multiparametrycznego rezonansu magnetycznego (radiological biomarkers),
- testu genetycznego SelectMDx (genetic biomarkers),
- cząstki mikroRNA (molecular biomarkers),
umożliwia uzyskanie większej skuteczności procesu diagnostycznego polegającego na kwalifikowaniu chorych do biopsji gruczołu 
krokowego.

Osiągnięcia naukowe - doktoraty

Dnia 21 października 2021 roku Rada d.s. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała

lek. Magdalenie Futymie-Ziai

stopień DOKTORA w dziedzinie nauk medycznych 

Tytuł rozprawy doktorskiej : „Ocena przydatności ziela świetlika w leczeniu wybranych schorzeń powierzchni i aparatu ochronnego oka”.

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, UM w Lublinie
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Anna Matysik - Woźniak, UM w Lublinie

Gatunek Euphrasia officinalis L., znany w języku potocznym jako ziele świetlika, od wielu lat stosowany jest w medycynie ludowej w 
leczeniu stanów zapalnych obejmujących przedni odcinek oka. Lecznicze zastosowanie świetlika opiera się na jego potencjalnym wie-
lokierunkowym działaniu m.in. przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym, przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym, 
przeciwnowotworowym, hipotensyjnym, hepatoprotekcyjnym oraz przeciwcukrzycowym. Działanie to przypisuje się całemu szere-
gowi aktywnych związków chemicznych, które są w nim zawarte. Pomimo powszechnego stosowania naparów z suszonego ziela 
świetlika przez społeczeństwo, istnieje niewiele doniesień naukowych potwierdzających jego skuteczność oraz oceniających bezpie-
czeństwo stosowania tych preparatów.
Celem niniejszej pracy doktorskiej była ocena przydatności ziela świetlika 
w leczeniu wybranych schorzeń narządu wzroku. Badania oceniające właściwości ekstraktów E.officinalis przeprowadzono wielokie-
runkowo. W pierwszym etapie oceniano wydajność ekstrakcji zarówno naparów jaki i odwarów z suszu E.officinalis, oznaczając zawar-
tość związków chemicznie czynnych z zastosowaniem wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detekcją DAD. Zauważono, iż 
w przypadku każdego z identyfikowanych związków napar jest dużo wydajniejszy od odwaru. Dodatkowo dla kwasu chlorogenowego 
i werbaskozydu najefektywniejszy był czas ekstrakcji 10 min (1,17 mg/g surowca dla kwasu chlorogenowego oraz 6,11 dla werbasokzy-
du). Dodatkowo analiza LC-MS pozwoliła na identyfikacje w badanym naparze następujących metabolitów wtórnych: kwas chloroge-
nowy, aukubinę, kwas p-hydroxybenzoesowy, rutynę, 7-0-glukuronid luteoliny, werbaskozyd, izomer werbaskozydu, eukuwozyd oraz 
3-0-glukuronid luteoliny.
Następnie oceniano aktywność przeciwbakteryjną zarówno naparu z ziela świetlika jak i trzech badanych wzorców (kwasy chloroge-
nowego, werbaskozydu oraz aukubiny) na wybrane szczepy bakterii chorobotwórczych. Ze względu na brak zahamowania wzrostu 
kolonii bakteryjnych wobec żadnego z użytych wzorców, nie udało się oznaczyć wartości MIC badanych próbek. Również ekstrakty 
naparów z ziela świetlika nie wykazywały działania hamującego wzrostu na żaden z użytych w badaniach szczepów bakterii: Pseudo-
monas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, S. aureus. 
W przedstawionej pracy wykonano również posiewy samych odwarów i naparów po różnym czasie i odmiennych warunkach inku-
bacji, w celu oceny bezpieczeństwa ich stosowania. Posiewy wykonane po przyrządzeniu naparu i ostudzeniu go do temperatury 
pokojowej, wykazały, że dochodzi do wzrostu pojedynczych kolonii bakteryjnych już bezpośrednio po przygotowaniu ekstraktu. Ilość 
kolonii bakteryjnych i grzybiczych wyhodowanych z naparów pozostawionych w temperaturze pokojowej na 24 godziny była niepo-
liczalna. Dla naparów inkubowanych w lodówce, w temperaturze 4°C, wzrost licznych kolonii bakteryjnych odnotowano dopiero po 
upływie 48 godzin od przyrządzenia ekstraktu. Odmienna tendencja wyraźnie zaznaczyła się w przypadku odwarów. W tym przypadku 
nawet po 24 godzinnej inkubacji zarówno w temperaturze 4°C jak i przypadku pozostawienia roztworu w temperaturze pokojowej nie 
odnotowano wzrostu ani grzybów ani bakterii. Wzrost nielicznych kolonii bakteryjnych odnotowano dopiero w posiewach odwarów 
pozostawionych na 48 godzin. 
W kolejnym etapie badań, oceniano wpływ naparu z ziela świetlika na fizjologiczną florę bakteryjną worka spojówkowego królika 
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nowozelandzkiego. Wyniki tego badania in vivo wyraźnie sugerują, że stosowanie miejscowo ww. naparu, nie wykazuje właściwości 
hamujących na fizjologiczną florę bakteryjną worka spojówkowego organizmu zwierzęcego.
W ostatniej części badań oceniano wpływ naparu z ziela świetlika na gojenie się erozji nabłonka rogówki u królika nowozelandzkiego. 
Nie wykazano szybszego przebiegu gojenia się ubytków nabłonka rogówki u królika nowozelandzkiego po zastosowaniu kropli z 
wodnego ekstraktu z ziela świetlika, w porównaniu do grupy kontrolnej, która otrzymywała krople z solą fizjologiczną. Jedyne istotnie 
statystycznie różnice wykazała analiza prędkości gojenia się ubytku rogówki w obu grupach w zależności od etapu obserwacji. W 
grupie oczu zakraplanych solą fizjologiczną w porównaniu do oczu zakraplanych kroplami zawierającymi napar wodny ze świetlika, 
prędkość gojenia była znacząco szybsza w początkowym okresie, od chirurgicznej interwencji do pierwszego punktu kontrolnego w 
12 godzinie badania, w porównaniu do 12 następnych godzin obserwacji (p=0.009). Natomiast zupełnie odmienna tendencja została 
wykazania w porównaniu okresu od 12 do 24 godziny i 24 do 36 godziny obserwacji, gdzie prędkość gojenia nabłonka rogówki była 
znacząco szybsza w grupie oczu poddanych działaniu kropli zawierających napar wodny z ziela świetlika (p=0,00006).
W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że powszechnie stosowane w schorzeniach okulistycznych, napary z suszu ziela świetlika, 
nie wykazują działania przeciwbakteryjnego, ani przyspieszającego procesu gojenia rogówki. Być może powszechnie korzystny wpływ 
na stany zapalne w obrębie przedniego odcinka oka spowodowany jest działaniem immunomodulującym, ale wymagałoby przepro-
wadzenia dalszych wnikliwych badań.

Dnia 21 października 2021 roku  Rada d.s. Stopni Naukowych Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie nadała

lek. Liliannie Weronice Kołodziej–Spirodek

tytuł naukowy DOKTORA w dziedzinie nauk medycznych

Temat rozprawy doktorskiej  „Wpływ procesu nowotworowego i zapalnego trzustki oraz cukrzycy typu 2 na stężenie wybranych 
markerów biologicznych”.

STRESZCZENIE
Wstęp: Rak gruczołowy trzustki jest nowotworem o bardzo niekorzystnym rokowaniu. Brak typowych objawów oraz późna manifestacja 
kliniczna powodują, iż jego rozpoznanie jest opóźnione i uniemożliwia przeprowadzenie skutecznego leczenia operacyjnego. Procesowi 
nowotworowemu trzustki często towarzyszą zaburzenia gospodarki węglowodanowej, które mogą być także zwiastunem samej cho-
roby. Stanem wyjątkowo predysponującym do wystąpienia raka trzustki jest przewlekły proces zapalny tego narządu. Aktualnie brakuje 
niezawodnego narzędzia diagnostycznego, które pozwalałoby na wczesne rozpoznanie raka trzustki oraz różnicowanie pomiędzy pro-
cesem zapalnym i nowotworowym tego narządu. Wśród substancji o prawdopodobnym znaczeniu diagnostycznym wymienia się adre-
nomedulinę, która jest potencjalnym mediatorem dysfunkcji komórek β trzustki. Duże zainteresowanie wzbudza również adiponektyna 
uwrażliwiająca tkanki na działanie insuliny i wykazująca w stosunku do komórek nowotworowych działanie antyproliferacyjne. 
Materiał i metodyka: Badaniami objęto grupę 123 osób, składającą się z 55 chorych z rakiem trzustki, 33 pacjentów z przewlekłym zapa-
leniem trzustki i 35 pacjentów z cukrzycą typu 2. U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne, badania laboratoryjne 
oraz oznaczono stężenie adrenomeduliny i adiponektyny. Uzyskane wyniki posłużyły do analizy porównawczej grupy chorych z rakiem 
trzustki i przewlekłym zapaleniem trzustki oraz z rakiem trzustki i cukrzycą typu 2. 
Wyniki: Nie wykazano istotności statystycznej dla adrenomeduliny ani adiponektyny w grupie pacjentów z rakiem trzustki w porówna-
niu do grupy pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki. Chorych z rakiem trzustki cechowało znamiennie wyższe surowicze stęże-
nie adiponektyny (11946 ± 7758 vs 6732 ± 4010) oraz niższe stężenie surowicze adrenomeduliny (0,34 ± 0,19 vs 0,51 ± 0,38) w stosunku 
do chorych z cukrzycą typu 2. W grupie pacjentów z rakiem trzustki zaobserwowano występowanie zaburzeń gospodarki węglowoda-
nowej de novo lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy w  90% przypadków. Model szacujący prawdopodobieństwo wystąpienia raka trzustki 
względem alternatywnej diagnozy cukrzycy typu 2 cechował się wysoką skutecznością diagnostyczną, z czułością wynoszącą 95% oraz 
specyficznością niemal 90%.
Wnioski: W oparciu o analizę porównawczą wybranych pojedynczych biomarkerów, wykazano potencjalną przydatność adrenomedu-
liny i adiponektyny w nieinwazyjnej detekcji raka trzustki wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Nie odnotowano przydatności badanych 
markerów w diagnostyce raka trzustki, w odniesieniu do alternatywnego rozpoznania przewlekłego zapalenia trzustki.
1. Wyznaczone punkty odcięcia dla badanych parametrów diagnostycznych różnicujących pacjentów z rakiem trzustki i przewlekłym 
zapaleniem trzustki pokazują, że spośród wszystkich pojedynczych parametrów laboratoryjnych najwyższą wartością predykcyjną cha-
rakteryzuje się marker Ca19-9 oraz bilirubina.
2. Grupę chorych z rakiem trzustki cechuje znamiennie wyższe surowicze stężenie adiponektyny i równocześnie niższe stężenie adre-
nomeduliny w stosunku do chorych z cukrzycą typu 2. 
3. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej de novo lub stwierdzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy dominują u pacjentów z rakiem 
trzustki. Częstość ich występowania wynosi 90%.
4. W oparciu o analizę regresji logistycznej, wykorzystującą parametry laboratoryjne (aminotransferazę asparaginianową, adrenoneme-
dulinę, adiponektynę i glukozę) oraz wskaźnik masy ciała, opracowano model szacujący prawdopodobieństwo wystąpienia raka trzustki 
względem alternatywnej diagnozy cukrzycy typu 2. Model ten prezentuje czułość wynoszącą 95%, a specyficzność niemal 90%. Postać 
matematyczną tego modelu przedstawia formuła:

Słowa kluczowe: rak trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, cukrzyca, adrenomedulina, adiponektyna.
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Diagnozowanie i leczenie pacjentów 
z HcV w dobie pandemii cOVID-19

Dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk, Klinika Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zespolony w 
Kielcach

Zgodnie z aktualnymi szacunkami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) na świecie żyje około 71 milionów osób 
przewlekle zakażonych HCV. W Polsce, według danych Pol-
skiej Grupy Ekspertów HCV, jest ich około 150 tysięcy. Nie-
stety, zaledwie 20% z tych osób ma świadomość choroby. W 
naszym kraju od 2015 roku w terapii chorych z przewlekłym 
zapaleniem wątroby typu C (p WZWC) mamy dostęp do 
schematów bezinterferonowych zawierających doustne leki 
o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym. Ich bardzo 
wysoka skuteczność, dobry profil bezpieczeństwa i prostota 
monitorowania terapii pozwalają na wyleczenie praktycznie 
każdego chorego niezależnie od stopnia zaawansowania 
choroby i schorzeń współistniejących. W 2016 roku WHO 
sformułowała plan wyeliminowania do 2030 roku HCV jako 
zagrożenia zdrowia publicznego. Celem było rozpoznanie 
90% zakażeń i leczenie 80% zdiagnozowanych pacjentów. 
Przeszkodą w jego osiągnięciu jest w Polsce brak narodowe-
go programu przesiewowego w kierunku zakażenia HCV, o 
który bezskutecznie zabiegają specjaliści chorób zakaźnych. 
W 2019 roku prognozy dotyczące realizacji planu założone-
go przez WHO zakładały konieczność testowania 2,5-3 milio-
nów osób i leczenia 12 tysięcy chorych rocznie. Tymczasem 
my odnotowaliśmy w 2019 roku 3400 nowo wykrytych zaka-
żeń HCV. Pandemia COVID-19 jeszcze pogorszyła sytuację. W 
2020 roku zarejestrowano mniej niż 1000 przypadków.

Duży odsetek nowych pacjentów z marskością wątroby

Poza diagnostyką, w dobie pandemii, w związku z zaangażo-
waniem lekarzy chorób zakaźnych w leczenie pacjentów z 
COVID-19, ograniczeniu uległ też dostęp do terapii chorych 
z już wykrytym p WZWC. Dla pacjenta z HCV może to mieć 
poważne konsekwencje: skutkiem progresji choroby może 
być marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy.
Dane z wieloośrodkowego badania Epiter-2, obejmującego 
ponad 13,500 chorych leczonych z powodu p WZWC w 22 
polskich ośrodkach hepatologicznych w latach 2015-2020 
wskazują, że pacjenci z marskością wątroby w ciągu ostat-
nich dwóch lat stanowią aż 18% ogółu leczonych. I są to cho-
rzy ze świeżo wykrytym zakażeniem HCV, ponieważ pacjenci 
ze zdiagnozowaną wcześniej marskością wątroby pozostają-
cy od lat pod opieką medyczną, zostali poddani terapii bez-
interferonowej w pierwszej kolejności. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że o ile leczenie zawiera-
jące doustne leki przeciwwirusowe jest bezpieczne i wyso-
ce skuteczne również u chorych z marskością, to pacjent z 
zaawansowaną chorobą wątroby nawet po eradykacji HCV 
pozostaje w ryzyku dekompensacji czynności wątroby i roz-

woju raka wątrobowokomórkowego, a zatem wymaga mo-
nitorowania do końca życia.

Manifestacje pozawątrobowe 

Poza tymi najcięższymi powikłaniami, przewlekłe zakażenie 
HCV może też skutkować licznymi objawami spoza wątro-
by. Występowanie tych tzw. manifestacji pozawątrobowych 
HCV spowodowane jest interakcjami wirusa z układem 
immunologicznym gospodarza oraz możliwością replika-
cji w narządach innych niż wątroba (gruczoły wydzielania 
wewnętrznego, szpik kostny, monocyty, makrofagi, węzły 
chłonne, śledziona, ośrodkowy układ nerwowy, skóra). W 
związku z tym zdarza się, że chory z p WZWC trafia początko-
wo do innego specjalisty niż lekarz chorób zakaźnych. 

Najczęstszą manifestacją pozawątrobową HCV jest krioglo-
bulinemia mieszana, która według danych z piśmiennictwa 
może występować nawet u kilkudziesięciu procent chorych 
z p WZWC. U ogromnej większości z nich obecność krioglo-
bulin we krwi nie wiąże się z żadnymi objawami klinicznymi. 
Jedynie u kilku procent manifestuje się klinicznie, a najbar-
dziej typowymi objawami są osłabienie, plamica naczynio-
wa i bóle stawów, tworzące tzw. triadę Melzera. Te objawy 
powodują, że pierwszym lekarzem, u którego szuka pomocy 
pacjent z p WZWC bywa reumatolog. 

W przebiegu krioglobulinemii możliwe jest także wystąpie-
nie polineuropatii obwodowej i glomerulopatii, zatem chory 
z zakażeniem HCV może trafić do neurologa i nefrologa. 
Spośród innych manifestacji hematologicznych o udoku-
mentowanym związku z HCV wymienia się chłoniaki nie-
ziarnicze z limfocytów B oraz małopłytkowość. W spektrum 
pozawątrobowych objawów HCV znajdują się też patologie 
endokrynologiczne, spośród których najczęstszą jest auto-
immunologiczne zapalenie tarczycy. 

Chory z p WZWC może też wymagać pomocy lekarza der-
matologa, jako że manifestacje skórne są często pierwszym 
widocznym objawem klinicznym choroby, a częstość ich 
występowania, według różnych doniesień, wynosi 5-23%. 
Do zespołów skórnych związanych z zakażeniem HCV należą 
plamica naczyniowa, liszaj płaski, łuszczyca, rumień guzowa-
ty i wielopostaciowy, a także porfiria skórna późna. 
Rozpoznanie zakażenia HCV u pacjentów z manifestacjami 
pozawątrobowymi pozwala na wdrożenie terapii przyczy-
nowej. Skuteczne leczenie przeciwwirusowe daje szansę nie 
tylko na poprawę stanu i czynności wątroby, ale również na 
ustąpienie zmian patologicznych w innych narządach i ukła-
dach. 
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Wiedza o manifestacjach pozawątrobowych wśród lekarzy 
innych specjalności jest więc niezmiernie ważna, aby cho-
rzy byli szybko kierowani na badanie w kierunku zakażenia 
HCV, a następnie do ośrodka kwalifikującego i prowadzące-
go leczenie przeciwwirusowe. Zaniechanie takiego działania 
może mieć poważne konsekwencje.

Szczególnie utkwiła mi w pamięci chora, u której nieznacznie 
podwyższona aktywność ALT, choć obserwowana latami, 
nie uruchomiła diagnostyki hepatologicznej. Dopiero wystą-
pienie manifestacji pozawątrobowych, takich jak objawowa 
krioglobulinemia z plamicą naczyniową i glomerulopatią z 

zespołem nerczycowym i niewydolnością stało się powo-
dem oznaczenia przeciwciał antyHCV. Przewlekłe WZWC 
zostało u tej chorej rozpoznane na etapie zaawansowanego 
włóknienia, a leczenie interferonem z rybawiryną przerwa-
no z powodu poważnych powikłań. Dopiero włączona po 
latach terapia bezinterferonowa zakończyła się eradykacją 
wirusa.

Artykuł przygotowany we współpracy
z Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

PL-UNB-0118 Data przygotowania: 01.2022.

Muzyczne felietony doktora Ciepieli

Concerto Aranjuez - bajka to czy niesamowita 
metafizyka czasów nam współczesnych
Lutowy wieczór, lekki przymrozek.   Ruszamy w kierunku Rze-
szowa. Ruch na A4 normalny, tylko nad nami w chmurach sły-
chać dźwięki silników wielkich samolotów transportowych.  
One też zmierzają do Rzeszowa, będą pewnie lądować w Ja-
sionce. 
              Przed nami wieczór z muzyką.  Zajmujemy miejsca, na 
widowni melomani, wszyscy w maseczkach, to w końcu kolej-
ny dzień pandemii a do tego w wielu sercach niepokój co ze 
wschodu przyniesie noc i jutrzejszy dzień...  

              Dzisiejszego wieczoru za pulpitem dyrygenckim JIŘÍ 
PETRDLÍK, poprowadzi Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii 
Podkarpackiej.  Batuta uniesiona w górę i pojawiają się dźwięki 
uwertury koncertowej „Bajka” Stanisława Moniuszki. 
         Niesamowita i nastrojowa zarazem kompozycja, gdzie na 
tle zmieniających się nastrojów dzieją się zdarzenia pełne ra-
dości, by po chwili stać się źródłem tajemniczych zjawisk.  Mo-
mentami liryczne, by po kilkunastu taktach brzmieć tak silnie, 
że budzą nieopisany strach,   jakby relacjonowały wydarzenia 
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go eposu rycerskiego. Potem most na rzece Ebro, nad którą to 
rzeką walczyli ochotnicy Brygad Międzynarodowych. Ale też 
niezapomniany moment na stacji benzynowej i intrygujące 
spojrzenie pracujących tam młodych ludzi, gdy usłyszeli skąd 
przybywamy. Wyglądałem zapewne jak bohater „Popiołów”  
Rafał Olbromski wracający przez Pireneje do domu w 1808 r. 
chwilę potem jak padł pod nim koń…    
                  Część III, Allegro gentile – ponowny powrót do rado-
ści, klimat ludowego tańca, struktura ronda.   Utwór zbliżał się 
do końca, niesamowicie brzmiały dźwięki rożka angielskiego, 
skrzypiec, kontrabasów, co chwile pobrzmiewały waltornie. 
Brzmiało to niesamowicie, zwłaszcza finał. Potem owacje i bisy, 
ta cudowna, kilkunastominutowa solowa prezentacja niesa-
mowitych dźwięków gitary.  
                Concierto de Aranjuez stanowił inspirację dla innych 
autorów.  Herbert Kretzmer i Hal Shaper napisali do muzyki 
Concerto Aranjuez piosenkę pod tytułem „Follow me”, którą   
wykonał Demis Roussos, ale najbardziej niesamowicie brzmi 
„Aranjuez mon amour”  w wykonaniu Nany Mouscouri.  Koniec 
utworu, gromkie brawa. 
Kończyła się pierwsza część koncertu znowu na moment 
wróciły wspomnienia. Pamiętam wracając do Madrytu chwilę, 
gdy autostrada biegła nad brzegiem wąwozu, nagle jakby za-
brzmiał tętent kopyt i … ciche jakby „ fura”…  biegnące z dna 
doliny.  Po chwili nad autostradą pojawił napis Somosierra i 
wszystko stało się jasne …  przejazd trwał tyle samo co trwa-
jąca osiem do dziesięciu minut szarża trzeciego szwadronu 1. 
Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej,  a było to 30 listopada 
1808 roku wcześnie rano…  
                   W drugiej części zabrzmiały dźwięki II-giej Symfonii 
C – dur op. 61 Roberta Schumanna. Ta dedykowany jest Oska-
rowi I, królowi Szwecji i Norwegii, powstała w latach 40-tych 
XIX wieku.   Jak wiemy z literatury fachowej utwór ten jest więc 
niezwykły, radosny, dający nadzieję choć kompozytor miał 
wówczas istotne problemy ze zdrowiem może być postrze-
gane jako „beethovenowski   triumf nad losem - nad pesymi-
zmem”, cytując   to co napisał w „Testamencie Heiligenstadt” 
sam Ludvig van Beethoven.  A znamy do z prac A. Thayera , 
The Life of Beethoven  (Henry Krehbie - (New York: Beethoven 
Association, 1921). 
Utwór ma tradycyjna czteroczęściową formę, pierwsza część 
rozpoczyna się powolnym chorałem dętym, druga część to 
scherzo C-dur , potem Adagio espressivo to część sonatowa 
c-moll,  utwór zamyka Allegro molto vivace, finał jest w bardzo 
swobodnej formie sonatowej.  Fascynujące jest to, że symfo-
nia skomponowana jest na orkiestrę składającą się z dwóch 
fletów, dwóch obojów, dwóch klarnetów, dwóch fagotów, 
dwóch waltorni, dwóch trąbek, trzech puzonów, kotłów  i 
smyczków. Ale były chwile, że miałem wrażenie podobieństwa 
nie tyle formy co brzemienia instrumentów dętych, a zarówno 
Concerto Aranjuez jak i 2- ga Symfonia C-dur wymagały wielu 
właśnie tych instrumentów.  
           Potem spacer z Żoną po rzeszowskim rynku, lekki przy-
mrozek pusta ulica, niewielu spacerowiczów.    Nad głowami 
dźwięki silników lotniczych …   w myślach nadal wspomnienia 
i niepokój o jutro … 
             A jednak to co dziś dzieje się wokół nas to nie bajka, 
to nie dźwięki gitary w ogrodach Aranjuez,  to nie triumf nad 
beethovenowskim pesymizmem … a jest to niesamowita me-
tafizyka czasów nam współczesnych. 
 

Dr n.med. L. Ciepiela

z wczoraj, przedwczoraj i to co przyniósł dzień dzisiejszy, a sta-
nowiące splot dramatycznych wydarzeń rozgrywających się 
nieopodal nas…  Jest utworem przepięknym, gdzie niezwykła 
narracja muzyczna, a ponadto wielkiej urody, melodyjne czę-
ści utworu pozwalają na wirtuozerskie wykonania poszczegól-
nych jego fragmentów.    
Jak podają źródła utwór ten wykonany został po raz pierwszy 
półtora wieku temu w Wilnie. Inny niż znane melomanom mo-
numentalne utwory sceniczne,  jest jednym z nielicznych dzieł 
instrumentalnych Stanisława Moniuszki i jednocześnie jednym 
z najbardziej znanych i często prezentowanych. Niezwykłość 
utworu sprawia , iż bywa ona porównywana z niektórymi 
utworami Chopina i cytując Witolda Rudzińskiego „Moniuszko, 
PWM, Kraków 1972, … odnosimy wrażenie, że lepiej rozumie-
my, o co chodzi w tej muzyce, gdy jej słuchamy, niż gdy  o niej 
mówimy. [...] 
        Ale dopiero za chwilę miało stać się coś, co przekracza 
ramy wyobraźni, oczekiwań. Na scenę wszedł muzyk z gitarą w 
dłoniach,  ubrany na czarno a był to   Krzysztof Meisinger, zajął 
miejsce obok pulpitu dyrygenta. Wtedy myśli pobiegły coraz 
szybciej,  wróciły ni stad ni z owąd wspomnienia sprzed ponad 
dekady, Madryt   i … „Tengo la camisa negra”… i inny „me gusta 
tocar la guitarra …  Ale oto zabrzmiały dźwięki gitary, by po 
chwili dołączyły się do nich dźwięku orkiestry .  Niesamowity 
moment ten początek dzieła Joaquina Rodrigo – Concierto de 
Aranjuez,  jedynego  w swoim rodzaju koncertu na gitarę solo 
i orkiestrę.  Fragmentów tego utworu słuchałem wielokrotnie, 
jednak po raz pierwszy było to w sali koncertowej, w całości.  
Gdy niesamowita muzyka gitary brzmiała, znów wróciły wspo-
mnienia z Madrytu i moment jak stałem przed bramą pałacu 
letniego królów Hiszpanii w Aranjuez.  Wcześniej razem z Ro-
dziną piliśmy kawę w kawiarni w klimacie końca XVIII wieku, jak 
za czasów Karola IV i Ferdynanda VII.  Minęło właśnie 3 miesiące 
od wyjazdu naszego Syna do Madrytu, był wówczas stypendy-
stą jednego z tamtejszych instytutów badawczych …                                          
          Tu gmach  Filharmonii  Podkarpackiej wypełniały niesa-
mowite dźwięki gitary pierwszej części Concierto de Aranjuez,   
przypominały to, co czułem w Museo del Prado podziwiając 
dzieła Francisco Goi. To razem sprawiło, że można pojąć czym 
żyła Hiszpania w czasach, gdy Joaquin Rodrigo komponował 
swój koncert, a co wiele lat wcześniej Francesco Goia zawarł w 
cyklu tzw. czarnych obrazów.  Płynęła z nich wyczuwalna peł-
nia lęku o przyszłość, świadomość   osobistych tragedii kom-
pozytora, a również wspomnienia czasów wojny domowej i 
niepokój przed wojną, która trwała już tu - u nas…   
        Koncert skomponowany jest tradycyjnie i składa się z 
trzech części: zabrzmiała część I, Allegro con spirito,  część ra-
dosna, o bardzo hiszpańskim klimacie, gitara jako instrument 
solowy wydobywa szybkie akordy, tzw. rasgueado.  I znów 
wspomnienie fotografii z pierwszych jego wycieczek po Hisz-
panii,  koniec czerwca Pampeluna,  miasto w północnej Hisz-
panii i znajoma twarz chłopaka biegnącego w grupie rówie-
śników ulicami tego miasta uciekającymi przed rozpędzonym 
bykiem…   
          Część II, Adagio – część elegijna, dialog pomiędzy in-
strumentami, nastrój smutku i niepokoju. Całość oparta na 
prostym, lecz lirycznym i ekspresyjnym temacie głównym, że 
znanym solem rożka angielskiego.   
           I kolejne wspomnienie, Jechaliśmy z Żoną do Santander, 
przez Segowię, wspaniałe łuki akweduktu, Burgos,   Katedrze 
spoczywa El Cid Campeador), a właściwie RodrigoDíaz de Vi-
var i uważany za wzór cnót rycerskich, symbol męstwa i lojal-
ności, którego postać stała się pierwowzorem średniowieczne-

Muzyczne felietony doktora Ciepieli



31Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Czas na człowieczeństwo

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Zupełnie tego nie planowałam. Zamierzałam napisać o moich 
doświadczeniach z badaniem poziomów przeciwciał po szcze-
pieniach i nadal o pandemicznej rzeczywistości. Ale historia 
potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Nawet w najśmiel-
szych przewidywaniach nie wierzyłam, że on wywinie nam taki 
numer. Mimo pandemii, mimo tego permanentnego stresu i 
niepewności, która jest naszym udziałem już ponad dwa lata, to 
jeszcze ta wojna.
 Ja od 24 lutego prawie nie sypiam, przyklejona do 
telewizora, z małymi przerwami na pracę.
Nie dawałam wiary prognozom ,które snuli wojenni analitycy. 
Wojna?? Wydawało mi się to nie realne w dzisiejszych czasach. 
Co więcej, zdaniem analityków uczestniczymy w koszmarze 
obłąkanego manią wielkości szaleńca. I teraz, kiedy opanowuje 
elektrownie atomowe, jedną po drugiej już nie jest tak niereal-
ne naciśnięcie słynnego czerwonego guzika. Szczerze się boję.
 Podziwiam za to odzew naszego całego społeczeń-
stwa tak gotowego na pomoc. Te odruchy opieki i chęć niesie-
nia pomocy tym którzy są w potrzebie. Obcy dla siebie ludzie w 
jednej chwili stają się rodziną ,dzieląc się wszystkim, co mają.
  Jestem teraz na lotnisku, czekając na Antonio, jest 
sobota, dziesiąty dzień wojny. Samolot z Londynu jest opóź-
niony aż o 2 godziny. Na A4 w obu kierunkach ruch osobówek  
niesamowity. Jadą zarówno w stronę granicy, jak i w głąb kraju. 
W kraju ustały wszelkie spory. Unia zjednoczona jak jedno ciało. 
NATO patroluje naszą przestrzeń powietrzną. Na początku ten 
huk samolotów mnie przerażał, szczególnie w nocy. A teraz 
pewniej się czuję, gdy go słyszę.
 Dla mnie najgorsze jest to uczucie niepewności, co 
przyniesie jutro. Jesteśmy w określonych warunkach geopoli-
tycznych i nie możemy zrobić nic, tylko w tym trwać. Ja sama 
nie mam innego miejsca, niż tu. To znaczy, mogłabym gdzieś 
wyjechać, uciec, ale po prostu nie chcę. Staram się próbować 
żyć, w miarę normalnie. To znaczy jeść, pracować, być w kon-
takcie z bliskimi. Dawać nadzieję moim dzieciom i pacjentkom. 
Nie jest łatwo. Najbardziej boję się o moich najbliższych, nie 
wyobrażam sobie, że zaczniemy się zabijać nawzajem, jak robią 
to tacy sami ludzie  jak my, za naszą wschodnią granicą. To czasy 
pełne lęku i niepewności jutra.
 Zastanawiam się czasem, ile jeszcze prób, wyzwań przyjdzie 
nam doświadczyć?
 W budynku dworca lotniczego pełno żołnierzy, uzbro-
jonych po zęby. Czuję się dziwnie. I to nie Matrix, to dzieje się 
naprawdę.
 W trudnych dla mnie chwilach mam skłonności do 
analiz, podsumowań. Moje życie, jak dotychczas było ciekawe. 
Pracę wybrałam z namysłem, w wieku lat 15-tu wiedziałam, że 
pójdę na medycynę i nie wyobrażam sobie lepszego wyboru. 
Jeśli jakiś młody człowiek potrzebuje motywacji, żeby wybrać 
medycynę, powinien porozmawiać ze mną. Uwielbiam tę skalę 
emocji, która towarzyszy temu zawodowi, lubię ludzi. Mam 
dla nich dużo życzliwości i cierpliwości. Do tego uwielbiam ana-
lizowanie przypadków, chronologii objawów. Poza tym jestem 
dociekliwa i szukam optymalnych dla pacjentek rozwiązań. 
Mam też sporo optymizmu, co się sprawdza nawet w trudnych 
medycznie sytuacjach. Lepiej być dobrej myśli, bo po co być 
złej.
 Moje dzieci też nie mają charakteru maruderów, co 
zawdzięczają mnie. Lubię, gdy dzwonię do nich, zapytać, co 
słychać, zawsze mówią, że dobrze. Widzą więcej pozytywów, 
bez malkontenctwa i są pracowite, jak nie przymierzając ja. 

Mają także ciekawość świata. Sięgają po to co dla nich ważne i 
potrzebne. Więc moją rolę biologiczną i społeczną uważam za 
wypełnioną.
  Było trochę zawirowań, jak pewnie u każdego z nas, 
kto już trochę żyje na tym świecie. Przygody, rozwody, podróże 
małe i duże. Ciekawych ludzi spotykam każdego dnia.  
Z niektórymi wiążą mnie nierozerwalne więzi, mimo odległości, 
która nas dzieli. Czasem nie ilość, a jakość kontaktów powoduje, 
że jesteśmy sobie bliscy, jak mało kto. Lubię u siebie moje po-
kłady energii, zupełnie nie wiem skąd je biorę. Wszyscy wokół 
padają ze zmęczenia, a ja dopiero się rozkręcam. No i moją ak-
tywność fizyczną, wbrew temu ile mam lat, też lubię. Sport daje 
zdecydowanie lepsze samopoczucie niż jakiekolwiek witaminy. 
Tak trudny czas spróbuję podsumować słowami jednego z 
moich FB Friends, gdyż czuję dokładnie tak samo i podpisuję się 
pod nimi absolutnie.  
Jakub Czarodziej:
Teraz jest idealny czas
na człowieczeństwo.

Na pokazanie,
kim naprawdę jesteś
ile miłości drzemie w Tobie, ile empatii
posiadasz w magazynie.
Ile troski trzymasz w głębi, ile człowieka masz
w Sobie.

Nieważne, jakie poglądy polityczne wyznajesz.
Jaki kolor skóry jest Twoim ulubionym.
Do jakiego Boga się modlisz.
Z którego podręcznika historii czerpałeś swą wiedzę.

Jeśli nie rusza Cię ludzkie cierpienie.
Nie wart jesteś złamanego grosza.
Jeśli obojętna Ci ludzka krzywda,
potwór z Ciebie, a nie człowiek.
Jeśli przeszkadzasz tym, którzy pomagają innym,
wiedz, że stoisz na równi z katem, który cierpienie wyrządza.

Nie patrz, kto pomaga
Nie patrz, kto gardzi.
Nie patrz, kto Ci podpowiada.
Nie patrz co gadają w TV.
Nie patrz, jaki pogląd Ci narzucają.

Patrz w Siebie i działaj w zgodzie
z własnym sumieniem.

Jeśli jesteś człowiekiem,
to sam z Siebie pomożesz drugiemu.
Bo taka Twoja natura.

Jeśli brak w Tobie człowieczeństwa,
znajdziesz każdy powód,
aby uciec od wyciągnięcia pomocnej dłoni.

Cierpią ludzie.
Niewinni ludzie
Dziś Oni, jutro możemy być My.

https://jakubczarodziej.com
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Sport

XXV Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim
Bystre 26-27 lutego 2022

ćwierć wieku to jubileusz i tu wróciliśmy do Podkarpa-
cia, czyli do źródeł.  Niestety „ORW Bystre” nie spełniał 
kryteriów Mistrzostw Polski. Wybór początkowo padł 
na nowo wybudowany ośrodek w Wańkowej gm. Olsza-
nica. Niestety cena była zaporowa.

Pierwsza myśl to kultowa góra Podkarpacia - Laworta. 
I udało się. Na najdłuższej i stromej trasie Laworty udało się 
przeprowadzić trzy konkurencje. Szybki, niebezpieczny dla 
straceńców Super Gigant, techniczny dla gibkich Slalom i 
dla wszystkich rdzeń Mistrzostw Slalom Gigant. 
Do tego wszystkiego okrutna rzeczywistość. Covid -19 i od 
24.02.2022 wojna u sąsiada na Ukrainie. Do tego wszystkie-
go odwilż i koniec sezonu narciarskiego. Wielu uczestników 
w związku z wojną i konieczności niesienia rzeczywistej po-
mocy nie przyjechała. 

Pogoda natomiast „w dechę”. Słońce i mróz. Czyli to co „ści-
gańci” lubią najbardziej. Mimo wszystko najlepsi lekarze al-
pejczycy przyjechali.  Niestety zabrakło najszybszych, naj-
młodszych. Część nie przyjechała z powodu obowiązków, 
ale część wybrała zawody w Krynicy. 

Arabskie przysłowie mówi: jeżeli sadzisz palmę i akurat na-
stępuje koniec świata to sobie nie przerywaj. I w tym duchu 
wbrew przeciwnością losu zawody odbyły się. 
Piękne słońce, zmrożona trasa to ideał na zawody i tak było. 
Na żadnej trasie nikt nie ucierpiał. Wszyscy z uśmiechem 
dojechali do mety. Były spektakularne widowiskowe wy-
wrotki ale obyło się bez urazów i bez interwencji lekarskich. 

Pierwsza konkurencja to Super Gi-
gant: najszybszy doktor to Grzegorz 
Siteń z Podkarpacia, a najszybsza le-
karka to Kasia Płocieniak z Dolnego 
Śląska. Wieczorny slalom, to mrok i 
miękki śnieg. Ale krawiec kraje jak 
mu materii staje. Najzwinniejszym 
w czasie 44 sekund był Grzegorz 
Dziarkowski, a wśród kobiet znów 
Kasia Płocieniak. 

Wreszcie konkurencja właściwa, 
czyli sobotni Slalom Gigant. Wśród 
kobiet Pani dr Katarzyna Płocieniak 
nie miała konkurencji i zdobyła tytuł 
Mistrzyni Polski. Wśród mężczyzn 
emocje i niepewność do końca. Po 
pierwszym przejeździe do mistrzo-
stwa praktycznie kandydowało tyl-
ko trzech: Grzegorz Siteń. Przemy-
sław Nowak i Maciej Sznurkowski. 
Każdy z innym stylem jazdy i innym 

p r z y g o t o w a -
niem. Siteń siło-
wo, agresywnie, 
ale z przyspie-
szeniem po 
wybiciu z każ-
dego skrętu.  
Gdyby narciar-
stwo było wy-
k o n y w a n i e m 
wyroku śmierci 
to robiłby to z 
w y j ą t k o w y m 
okrucieństwem. 
Ostatni Sznur-
kowski eleganc-
ko, płynnie, ale z 
idealnym torem 
jazdy. I trzeci 
ze stylem pośrednim między nimi dwoma. Dopiero drugi 
przejazd wyłonił mistrza. Został nim Maciej Sznurkowski z 
OIL w Gdańsku i to był najkrótszy łączny czas dwóch prze-
jazdów. Co ciekawe odzyskał tytuł Mistrza Polski po 20 la-
tach. 

Naszej grupie w okolicznościach wojny udało się też po-
móc uchodźcom. Ale to inna historia. Oby nie były to ostat-
nie zawody, Do zobaczenia za rok. 

(G.S.)
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Kącik seniora

Ogłoszenia

UWAGA LEKARZE SENIORZY!
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie informuje lekarzy emerytów i rencistów z rocznika 
1936 (urodzonych od lutego do grudnia 1936r.) oraz rocznika 1937 o planowanym w dniu 8 czerwca 2022r. 
spotkaniu połączonym z wręczeniem pamiątkowych tabliczek i gratyfikacji finansowych. Serdecznie zapra-
szamy Seniorów z wymienionych roczników i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa do 30 kwietnia 
2022r. do OIL w Rzeszowie pod numerem telefonu 177776022.

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie zaprasza 
lekarzy Seniorów do udziału w wycieczce

Wycieczka w Beskidy Śląskie
Termin: 19  -  22 maja 2022 r.
W programie zwiedzania między innymi :  Kopalnia srebra, Skansen Zabytkowych Maszyn Parowych, 
Muzeum chleba, Muzeum Beskidzkie, Muzeum Koronki, Muzeum Stara Fabryka, Ogrody Kapias,  Zamek 
Hochbergów.
Szczegółowy program do wglądu w OIL w Rzeszowie

UWAgA :
Prosimy o dokonywanie wpłaty w kwocie 570,00 zł/os. do końca kwietnia  2022 r.
na konto Organizatora; Biuro Turystyczne „LUcyNA” Lucyna Bańdur, 
ul. Krakowska 1, 39-200 Dębica, Nr konta: 48 2490 0005 0000 4510 4563 2645.
Prosimy o zgłoszenia na nr tel.: 177776022 i podanie danych osobowych : imię i nazwisko, datę urodzenia 
oraz miejsce zamieszkania!
Prosimy na przelewie dopisać informację; nr wycieczki 01/12/2021.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"            
Tego wszystkiego życzy Wam z całego serca    
Komisja Lekarzy Emerytówi Rencistów OIL w Rzeszowie

Kontraktowanie z NFZ, rozliczenia, EDM wdrożenie - www.rozliczenianfz.com, 606783423 lub 790801807

PODZIęKOWANIE:

Serdecznie dziękuję Panu Doktorowi DENySOWI POSHTAR-Ordynatorowi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii SP ZOZ w Kolbuszowej oraz całemu Personelowi tego oddziału za profesjonalną opiekę i empatię okazane 

mojemu bratu Jerzemu Michałowskiemu w czasie dwumiesięcznego leczenia.

Wdzięczna lek. Elżbieta Michałowska z Gdańska
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Pamiętajmy...

„...odeszłaś cicho bez słów pożegnania,                                                                                                            
Tak jakbyś nie chciała swym  odejściem zasmu-
cić...    Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,                                                                                                           
że masz niebawem z  dobrą wieścią wrócić. „
Ks J. Twardowski                 

Lekarz Edward Dec urodził się  w Soko-
łowie Małopolskim 3.10.1938 r. ( jak sam 
wspominał) w rodzinie chłopskiej. W 1956 

Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Z wiel-
kim zapałem angażowała się w sprawy 
bytowe kolegów emerytów i rencistów. 
Postulowała o poprawę ich egzystencji 
i razem z innymi członkami Komisji sta-
rała się aby życie najstarszej kadry lekar-
skiej mogło obfitować chociaż trochę w 
atrakcje na co dzień, a także aby mieli oni 
świadomość, że się o nich pamięta.

Jej odejście po długiej i ciężkiej choro-
bie, którą przeżywała w spokoju i ciszy 
było bardzo bohaterskie a dla nas bo-
lesne.

Koleżanki i koledzy

W dniu 1 sierpnia 2021r. odeszła 
na wieczny dyżur nasza Koleżanka 
lek. med. Apolonia Maria Szajner. 
Doktor Maria była oddanym lekarzem 
pediatrą. Całe swoje życie zawodowe 
poświęciła trosce o zdrowie małego pa-
cjenta jako pediatra i kardiolog dziecięcy. 

Była aktywna w Polskim Towarzystwie 
Pediatrycznym. Przez kilka lat pracowała 
jako Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Matki i Dziecka, po czym przeszła do pra-
cy w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie jako 
Ordynator w Oddziale Noworodków. 

Po przejściu na emeryturę, aż do śmierci 
pracowała jako przewodnicząca Komisji 

Droga Halinko.
Nie będę Cię żegnał, bo wierze że spotka-
my się znowu ... taka jest nasza wiara. 
Muszę  z Tobą porozmawiać -  choć ciężko 
mi przyjąć fakt, że ja będę mówił, a Ty tylko 
będziesz  słuchać.
Taki duży respekt czułaś dla  tej cho-
roby, „nieprzewidywalnej choroby”.                                   
Na bieżąco śledziłaś  nowe informacje, fak-
ty,  często je wspólnie dyskutowaliśmy ...  
Jako dobry lekarz analizowałaś je zgod-
nie ze swoja wiedzą medyczną, su-
mieniem;  konfrontowałaś wypowie-
dzi różnych ekspertów medycznych;                                                                               
nie tylko oficjalnych mediów ale i tych 
niezależnych, szukając właściwego sposo-
bu leczenia  dla dobra swoich pacjentów, 
których nie opuściłaś, pracując do końca.  
Zawsze w sposób wyważony a nie po-
chopny określałaś  swoje stanowisko,  
bo lekarz myślący nigdy nie ma pewno-
ści obranej metody leczenia,  tylko nie-
wiedza daje taką pewność niektórym.                                                                                      
Wiemy jak w  medycynie,  to choroba 

czasami przybiera swój nieprzewidywal-
ny przebieg,  mimo najlepszych starań ze 
strony personelu, czy wyboru najlepszej 
metody leczenia.
Ty dzisiaj zakończyłaś swoją ziemską dro-
gę życia,  swojego powołania służbie 
chorym,  ale  ja wierzę , że  będziesz  nam 
kolegom  nadal pomagać podejmować 
trudne decyzje. Zawsze byłaś życzliwa, 
pomocna a przy tym taka skromna...                                                    
Będzie Nam Ciebie brakować w życiu za-
wodowym  i koleżeńskim ...                     
Dzisiaj mówimy Tobie- do zobaczenia Ha-
linko.

Lek Halina Samojedny;
lekarz pediatra , długoletni Kierownik GOZ 
w Cmolasie ,
urodzona 04.11.1957 w Kolbuszowej, zmar-
ła 10.02.2022r.
absolwentka Wydziału Lekarskiego AM we 
Wrocławiu, rocznik 1982r.
wspomnienie w imieniu Koleżanek i Kole-
gów ; Janusz Starzec

funkcje Kierownika Poradni Dziecięcej,  le-
karza higieny szkolnej, kierownika Punktu 
Krwiodawstwa, oraz lekarza dyżurnego Po-
wiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 
Będąc już na emeryturze od 2004 do 2010 
r. nadal pracował w Poradni Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, oraz w zespole  Działu 
Pomocy Doraźnej.
Jego największą pasją, oprócz pracy w za-
wodzie, była artystyczna obróbka drewna. 
Samodzielnie wykonał  wiele pięknych 
parkietów. 
Zmarł 25.12.2021 r. Został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej.
Zostanie w naszej pamięci jako człowiek 
pogodny, z poczuciem humoru, zawsze w 
pełni oddany swoim pacjentom.  

lek. Ewa Szypuła Stąpor
lek. Alicja Jędraszek

roku ukończył tam Liceum Ogólnokształ-
cące. Następnie starał się, bez powodzenia 
o przyjęcie na Politechnikę Warszawską 
na Wydział Łączności. Rok wolnego czasu 
poświęcił na przygotowania do egzaminu 
na Wydział Lekarski AM w Lublinie gdzie 
studiował w latach 1957 - 1963. Po skoń-
czeniu studiów został skierowany na staż 
podyplomowy do Szpitala w Kolbuszowej. 
W latach 1966-1973 pracował w Szpitalu 
w Mielcu, a następnie wrócił do Kolbuszo-
wej w 1974 roku.  Początkowo był bardzo 
zainteresowany specjalizacją z chirurgii, 
ale ostatecznie został specjalistą pedia-
trii ( I stopień uzyskał w 1973 r, II stopień 
1980r.). Na stałe związał się z Kolbuszową. 
Tutaj zamieszkał i pracował całe swoje ży-
cie. Z żoną Krystyną, lekarzem stomatolo-
giem wychował dwóch synów. W swojej 
karierze zawodowej pracował w oddziale 
pediatrii, w Poradni Dziecięcej oraz pełnił 
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W zgodzie z naturą

Pokochajmy pszczoły i produkty z ula
Pszczoły to bardzo pożyteczne owady, które produkują 
nie tylko wszystkim znanym miód, ale również pyłek, 
propolis, mleczko czy wosk, ale najważniejszą ich rolą 
jest zapylanie roślin, a tym samym wyższe i lepszej ja-
kości plony. 

Za ojczyznę pszczelarstwa uznaje się Egipt. Wierzono tam, 
że pszczoła wyfrunęła z rogów św. byka Apisa, stąd też jej 
łacińska nazwa Apis mellifera. Starożytni Hebrajczycy ma-
wiali, że najszczęśliwszą krainą jest ta mlekiem i miodem 
płynąca. Hipokrates – ojciec medycyny był wielkim zwolen-
nikiem miodu jako pokarmu i jako lekarstwa, a Pitagoras 
uważał, że swoje siły i zdrowie zawdzięcza pszczołom i mio-
dom. Natomiast często używany termin miodowy miesiąc 
pochodzi ze Skandynawii, gdzie tradycja nakazywała, by 
wesele trwało 30 dni, a przez ten czas raczono się szlachet-
nymi miodami. 

Każdy miód zawiera cukry, kwasy organiczne, enzymy i 
nieco witamin. Miód zawiera także inhibinę, która ma wła-
ściwości bakteriobójcze. Ponadto w miodzie znajdują się 
białka, estry, garbniki, woski i olejki eteryczne. Rodzaj i ilość 
tych składników zależy od rodzaju miodu.
Miód wielokwiatowy, zwany miodem tysiąca kwiatów, po-
leca się w stanach alergicznych dróg oddechowych, a tak-
że wyczerpaniu fizycznym i psychicznym. 
Miód rzepakowy – wspiera serce i naczynia wieńcowe. 
Jest odpowiedni także na stany zapalne dróg oddecho-
wych. 

Miód akacjowy – polecany na niedomagania przewodu 
pokarmowego
Miód spadziowy – charakteryzuje go wysoka aktywność an-
tybiotyczna i bakteriobójcza. 
Miód nawłociowy – polecany na nadciśnienie tętnicze i 
schorzenia układu krążenia.
Miód lipowy – na drogi oddechowe, serce i układ krążenia. 
Są to tylko przykładowe rodzaje miodów, ale spotyka się 
jeszcze miody fasolowe, wrzosowe, faceliowe czy malino-
we – wszystko zależy od dostępnych dla pszczół pożytków. 
Najczęściej są to jednak miody mieszane. 

Pamiętajmy!
•	 Skrystalizowany miód możemy rozpuszczać w tempe-

raturze nieprzekraczającej 42°C. 
•	 Najlepiej spożywać miód rozpuszczony w wodzie w 

ilości 1 – 2 łyżki na szklankę letniej wody, pozostawiony 
pod przykryciem na 12 godzin. 

•	 Miód zaleca się pić rano na czczo i wieczorem przed 
snem. 

Chciałabym jeszcze krótko podać skład i właściwości in-
nego, bardzo ważnego produktu z ula – pyłku pszczelego. 
Pszczoły zbierają pyłek z kwiatów, mieszają go ze śliną, odro-
biną miodu lub nektaru i formują go w kulki, tzw. obnóża. 
Pyłek pszczeli ma bardzo bogaty skład chemiczny – zawiera 
białka węglowodany, składniki mineralne, kwasy tłuszczo-
we i witaminy A, B1, B2, B3, E, C, B6, PP, D, H, B12, kwas folio-
wy, kwercetynę i biotynę. 

Spożywanie pyłku pszczelego korzystnie 
wpływa na zdrowie człowieka. Ma szerokie 
działanie odżywcze, regulujące trawienie, 
odtruwające, antyalergiczne, antybiotyczne, 
przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne, po-
prawia wzrok, wspomaga leczenie cukrzycy. 

Pszczoły produkują również naturalny anty-
biotyk – propolis. Ten cudowny, naturalny lek 
stosuje się przy wielu schorzeniach. Ma nie-
zwykle bogate właściwości antybakteryjne, 
przeciwzapalne, antywirusowe, przeciwgrzy-
bicze, znieczulające i regenerujące. Warto za-
uważyć, że wiele leków na odporność produ-
kowanych jest właśnie na bazie propolisu. 

To tylko niezwykle krótka wzmianka o pro-
duktach z ula. Można by o nich pisać jesz-
cze bardzo dużo, ale nawet ta krótka infor-
macja pozwala docenić pracowite pszczoły 
i je pokochać. Jak mawiał przecież Albert 
Einstein; Jeśli zginie ostatnia pszczoła na 
kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko 
cztery lata życia. 

Anna Rydzik
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Artykuł sponsorowany



37Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Artykuł sponsorowany
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Artykuł reklamowy 

Swoją działalność nieustannie prowadzimy od 
2008 roku, wtedy jako jedyny autoryzowany ser-
wis samochodów i motocykli marki BMW na Pod-
karpaciu. 

Na przestrzeni lat, udało nam się stworzyć wy-
kwalifikowaną, otwartą na potrzeby Klienta, w 
pełni profesjonalną kadrę pracowniczą, która 
tworzy doskonale działającą strukturę, idącą w 
parze z wizerunkiem marki. 

Pandemia wypracowała w nas konsekwencję oraz 
świadomość, że wspólnie możemy odnaleźć się 
w każdej sytuacji. Bezpieczeństwo klientów jest 
dla nas najważniejsze, dlatego rozwiązania stoso-
wane przez nasz salon, pozwalają na bezpieczne i 
bezkontaktowe świadczenie usług. 

W celu wykonania przeglądu czy innych po-
trzeb serwisowych, mogą Państwo skorzystać z 
usługi DOOR TO DOOR, która obejmuje trans-
port samochodu spod drzwi Klienta do serwisu 
i odstawienie go przez naszych pracowników po 
wykonanej usłudze. Odbiór pojazdu odbywa się 

Auto Premium Rzeszów - 14 lat za nami.
14 lat z Wami. 14 lat dla Was.

bezkontaktowo, zaś odstawiany pojazd jest zde-
zynfekowany. 

Dodatkowo, zapewniamy nieodpłatny samo-
chód zastępczy na czas przeglądu samochodu, 
dzięki czemu pozostają Państwo mobilni. Ponad 
to usługa citNOW pozwala Klientowi na zdalną 
decyzję, o przebiegu naprawy.

Oferujemy szeroki wybór samochodów no-
wych i używanych, które charakteryzują się 
niskim przebiegiem, fabryczną gwarancją, bo-
gatym wyposażeniem, oraz przede wszystkim 
atrakcyjnymi cenami.

Zapewniamy Państwu możliwość pełnej, kom-
pleksowej obsługi serwisowej w zakresie napraw 
gwarancyjnych, pogwarancyjnych, blacharskich i 
lakierniczych.

Auto Premium Rzeszów, to jeden z najnowo-
cześniejszych i najbardziej ekskluzywnych 
reprezentantów marki Premium na Podkar-
paciu.

Jest nam niezmiennie miło, że 
Klienci stawiają na doświad-
czenie i nieustannie do nas 
wracają. 

BMW Service
Auto Premium Rzeszów

Świlcza 147 H
www.bmw-service-autopremium.pl

tel: +48 17 875 00 50

ZAPRASZAMy
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