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Ostatnie miesiące minęły pod znakiem zmian w samorządzie le-
karskim. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie ma nowego pre-
zesa,  lekarza pediatrę  Krzysztofa Marchewkę.  W tym numerze 

opowiada on o swoich planach związanych z prowadzeniem rzeszow-
skiego samorządu przez następne 4 lata.  Pomocą będzie go wspierał 
ustępujący po dwóch kadencjach prezes dr Wojciech Domka, który bę-
dzie też pracował dla Naczelnej Izby Lekarskiej która rozpoczęła swoją 
kadencję w zmienionym składzie. Po ostatnim Krajowym Zjeździe Leka-
rzy stery w NIL przejął młody lekarz dr Łukasz Jankowski. Te tematy prze-
wijają się w obecnym Biuletynie. W piśmie też ciekawa porcja informacji 
na temat leczenia inhibitorami SGLT2 niewydolności serca. Sporo miej-
sca poświęcamy odpoczynkowi, o swojej sportowej pasji opowiada dr 
Grzegorz Siteń. Wspominamy także bieszczadzkie Rajdy Służby Zdrowia, 
kolejny z nich rusza w tym roku pod koniec lipca.

Miłej lektury i pięknych wakacji!
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Okiem prezesa ORL

Czekam na Wasze opinie 
3 czerwca 2022 odbyło się pierwsze posiedzenie Na-
czelnej Rady Lekarskiej, które wybrało Prezydium 
oraz powołano Komisje, Ośrodki i Zespoły wyzna-
czając równocześnie ich przewodniczących. Kierow-
nikiem Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL został 
przedstawiciel OIL w Rzeszowie - kolega Wojciech 
Domka. Opadły już więc emocje związane z trybem 
wyborczym i czas zabrać się do pracy.

NRL również zdecydowała, że Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Lekarzy w 2024 zajmie się problemami etycznymi 
oraz nowelizacją regulaminu wyborczego. Zachęcam 
Państwa do refleksji nad tymi tematami, czekamy na wa-
sze opinie. 

Zbliżają się również wakacje w związku z czym życzę 
szanownym koleżankom i kolegom oraz Waszym rodzi-
nom solidnej regeneracji sił. Zadbajmy aby nasz wolny 
czas z bliskimi spędzić efektywnie. W sierpniu odbędzie 
się Rajd Górski Służby Zdrowia Bieszczady 2022 organi-
zowany przez Komisję Sportu, Turystki i Kultury ORL w 
Rzeszowie, mam nadzieję, że znowu tak licznie całymi 
rodzinami będziemy mogli się spotkać na łonie pięknej 
przyrody w malowniczych okolicach Zatwarnicy.

Zapraszamy wszystkich.

lek. Krzysztof Marchewka

Fotografie z wierszem pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Wywiad

Najpierw zadbajmy o siebie
Rozmowa z lekarzem Krzysztofem Marchewką, nowym  prezesem OIL w Rzeszowie

Praca w samorządzie nie jest Panu obca. Od lat angażu-
je się Pan na rzecz środowiska medycznego. Proszę na 
wstępie o przedstawienie się tym, którzy nie mieli oka-
zji Pana poznać.

Jestem lekarzem pediatrą. Pracuję w  Wojewódzkim Szpi-
talu w Tarnobrzegu na Oddziale Dziecięcym. Pełny etat 
miałem do 31 stycznia br., teraz pomagam na oddziale 
dyżurami. Mam również swoją praktykę pediatryczną. Moi 
rodzice są emerytowanymi lekarzami - mama jest okulistką, 
tata chirurgiem, specjalistą medycyny przemysłowej. Oboje 
pracowali w tarnobrzeskim „Siarkopolu”.

W samorządzie lekarskim jestem od bardzo dawna. Dzia-
łałem w nim w czasach jak jeszcze Biuro Izby lekarskiej w 
Tarnobrzegu należało do Izby Lekarskiej w Lublinie. Po po-
działach terytorialnych zostaliśmy włączeni do OIL w Rze-
szowie. W tym czasie poznałem doktora Edwarda Brzew-
skiego, który był wówczas prezesem. Po nim stanowisko to 
objął doktor Janusz Hejda. Kolejnymi prezesami byli kolej-
no doktor Krzysztof Szuber i doktor Wojciech Domka. Teraz 
koleżanki i koledzy uznali, że to właśnie ja godny jestem, 
aby ich reprezentować. W zakres działań OIL w Rzeszowie 
wchodzą tereny Rzeszowa i jego okolic, rejon Tarnobrzega 
z którego pochodzę a także Stalowa Wola, Nisko, Dębica 
i Leżajsk , Łańcut, Kolbuszowa, Mielec. Dodam, że lekarze 
z okolic Przemyśla i Krosna wraz z rejonem bieszczadzkim  
należą do Samorządu Lekarskiego w Krakowie. 

Jakie będą Pana priorytety pracy w OIL w Rzeszowie?

Myślę, że moje priorytety będą spójne z ogólnym trendem, 
który wyznaczył Krajowy Zjazd Lekarzy. Mamy nowego, 
dynamicznego prezesa, lekarza nefrologa Łukasza Jankow-
skiego. Bardzo dobrze prowadził podczas swojej pierwszej 
kadencji Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.  Działania, 
które on chce realizować będę wdrażał także w naszej Izbie, 
bo zbiegają się one z moją wizją funkcjonowania rzeszow-
skiej OIL. Wierzę, że działania te będą korzystne dla naszego 
lokalnego środowiska lekarskiego. 

Chciałbym przede wszystkim by lekarze czuli się tu w Izbie 
dobrze, by przekładało się to na stosunki międzyludzkie za-
równo w naszej grupie zawodowej, jak i w relacjach lekarz-
-pacjent. To są problemy, które  dostrzega wiele osób. Nie 
tylko moim pomysłem jest próba unormowania tych relacji. 
Pojawiła się więc potrzeba przeprowadzenia szkoleń na 
temat dobrej komunikacji pomiędzy lekarzami, a także 
właściwego porozumiewania się między lekarzem a pa-
cjentem. Z tą propozycją jako pierwsza przyszła do mnie 
doktor Teresa Niżankowska- Błaż, bardzo szanowany lekarz 
pediatra z kilkudziesięcioletnim  doświadczeniem. Będzie-
my szukać specjalistów, którzy mogliby przeprowadzić cykl 

szkoleń i warsztatów na ten temat.  Dużo konfliktów jest 
skutkiem tego, że brakuje odpowiednich umiejętności ko-
munikowania się. 
Myślę, że może być potrzebne biuro mediatora lub powrót 
do działalności mediacyjnej Komisji Etyki. 

Myśli Pan, że jest to jedyny problem w niewłaściwych 
relacjach? Komunikacja?

Oczywiście, że nie. Przyczyny tkwią także w przemęczeniu, 
przepracowaniu, braku czasu dla swoich rodzin. I tu poja-
wia się drugi aspekt moich przemyśleń. My lekarze musimy 
sobie uświadomić, że systemu na dzień dzisiejszy nie zmie-
nimy. Powinniśmy zadbać także o siebie, o swój komfort 
psychiczny, wypoczynek, kontakt z rodziną. 

Problem ten zresztą omawiano podczas ostatniego Krajo-
wego Zjazdu Lekarzy, co opisuje uchwała w sprawie pro-
gramu  samorządu lekarskiego na lata 2022-2026. Chcemy 
przywrócić zawodowi lekarza godność i  szacunek, pracę 
bez presji i strachu przed odpowiedzialnością karną. 

Wspomniał mi Pan wcześniej, że myśli o większej ak-
tywności informacyjnej samorządu w Rzeszowie, w jaki 
sposób?

Kolejnym tematem, który chciałbym rozwinąć jest skutecz-
ne przekazywanie informacji na zewnątrz, czyli rozbudowa 
strony internetowej i większa aktywność w socjal mediach. 
I tu liczę na wsparcie młodych lekarzy. Mam nadzieję, że 
znajdą się wśród nich osoby, które zechcą się zaangażować 
właśnie w ten sposób na rzecz samorządu. Chcę się spo-
tkać z Komisją Młodych Lekarzy, by o tym porozmawiać. 
Ważne jest to, aby Izba przez takie działania była bardziej 
czytelna w komunikacji zewnętrznej.

Lekarze mówią o potrzebie ochrony prawnej, ten te-
mat też pojawił się na Zjeździe Krajowym w Warszawie. 
Mówi się o tym w Rzeszowie?

Priorytetem, o czym mówi się we wszystkich izbach, co też 
pojawiało się na ostatnim Zjeździe jest system no fault (bez 
winy). Nie chodzi tu o wyłączenie lekarza z odpowiedzial-
ności zawodowej, ale o duże wsparcie ze strony samorzą-
du w przypadku błędu lekarskiego oraz o bezpieczeństwo 
pacjenta. Musimy stworzyć system wnikliwego badania 
indywidualnych przypadków, dzięki czemu można będzie 
wyciągać odpowiednie wnioski. Powinny badać to specjal-
ne komisje eksperckie, tak jak jest to np. w przypadku wy-
padków lotniczych. Chodzi o to, aby przypadków błędów 
lekarskich było jak najmniej, a jak się już pojawią lekarz nie 
powinien czuć się osamotniony i penalizowany przez różne 
organy, media i pacjentów. Lekarz musi wykonywać swój 
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zawód w komforcie, a pacjent powinien czuć się bezpiecz-
nie. Poza tym w dalszym ciągu będziemy rozwijać możli-
wości pomocy prawnej lekarzom. Będziemy analizować, 
czy wystarczy obecne biuro prawne, czy będą potrzebni 
kolejni prawnicy, bo tych spraw jest coraz więcej.

Czego najbardziej obawia się Pan  stając na czele OIL w 
Rzeszowie ?

Obawiam się bierności kolegów i koleżanek. Jest to bardzo 
widoczne na Zjazdach. Lekarze nie czują się w samorządzie 
gospodarzami. Chciałbym to zmienić. Zachęcam koleżanki 
i kolegów, aby odwiedzali siedzibę Izby, aby odczuli więź 
z tym miejscem. Chętnie posłucham pomysłów, dotyczą-
cych tego co możemy zrobić poza systemem, który jest 
taki jaki widzimy, tak abyśmy mieli większy komfort pracy, 
przyjaźniej spoglądali na siebie. Chętnie posłucham wszel-
kich sugestii. Można przyjść, zadzwonić, napisać maila czy 
wysłać wiadomość na Facebooku.

Podczas ostatniego Zjazdu NIL była mowa także i na ten 
temat. Nowy szef NIL, doktor Jankowski mówił o swoich fi-
larach opartych na słuchaniu i działaniu. Myślę podobnie. 
Podstawą jest komunikacja między ludźmi, bo wspólnie 
można wiele zrobić. 

Jeżeli chodzi o działania Izby rzeszowskiej, uważam że 
wykonuje ona swoje zadania bardzo dobrze. A co jeszcze 
można zrobić, o tym musimy rozmawiać. Może potrzebne 
będą pomysły z zewnątrz, aby można było dalej iść naprzód 
i się rozwijać.

Pana zastępcą w tej kadencji jest ustępujący prezes dr 
Wojciech Domka. Liczy Pan na jego wsparcie?

Tak. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Jestem bardzo 
wdzięczny, że zgodził się pełnić tę funkcję. Ma dużą wiedzę, 
liczne kontakty z innymi prezesami Izb, a także z osobami, które 
mogą coś wnieść lub pomóc w działaniach czy problemach 
samorządu. To dobrze, że zgodził się być moją prawą ręką.

A tą drugą prawą ręką będzie w tej kadencji dentystka, 
pani doktor Małgorzata Hałdys. To wzmocnienie Zarzą-
du Izby przez dentystów.

Mamy w Prezydium także Radosława Maksymowicza, któ-
ry sprawdził się jako organizator dużych imprez, integrator 
środowiska stomatologicznego. Mamy doktor Beatę Kożak, 
pełniącą funkcję Skarbnika. Dentyści są więc silną grupą w 
samorządzie. 

Myślę, że pani wiceprezes i zarazem przewodnicząca Ko-
misji Stomatologicznej, będzie dobrze prowadzić część 
dentystyczną i pomagać w decyzjach, które będą podej-
mowane.  Pani doktor Małgorzata Hałdys jest nową twarzą 
w Prezydium. Cieszę się, że zechciała pracować społecznie 
dla lekarzy, dla swojego stomatologicznego środowiska. 
Jest osobą bardzo otwartą, z dużą wiedzą. Mam nadzieję, 
że wszyscy na tym skorzystamy.
Wróćmy na moment jeszcze do Zjazdu Krajowego w 

Warszawie. Było burzliwie. Stracił władzę prof. Andrzej 
Matyja, a jego miejsce zajął młody lekarz dr Łukasz Jan-
kowski. Czy może to być sygnał, że działania NIL też się 
znacznie zmienią?

Sam fakt, że młody lekarz został prezesem NRL świadczy, że 
idziemy w kierunku zmian, czy rewolucyjnych, to się okaże 
w trakcie pracy. Dużo młodych ludzi weszło do NRL. Zjazd 
był burzliwy, bo przez cztery lata uzbierało się trochę spraw 
i problemów a różne zdania się spolaryzowały. Większość 
uczestników Zjazdu stanowili młodzi lekarze i okazali się 
być bardzo aktywni. 252 głosy oddane na Łukasza, 192 na 
prezesa Matyję, są tego dowodem. 

Osobiście widzę to tak: jest część starszych i doświadczo-
nych działaczy, którzy mają swoją wizję. Młodzi lekarze są 
energiczni, mają mnóstwo świeżych pomysłów, brak im 
jednak doświadczenia. Można, czego bym życzył sobie i 
samorządowi, pogodzić energię i inicjatywę młodych z do-
świadczeniem starszych. Myślę, że byłoby to z korzyścią dla 
wszystkich, łącznie z pacjentami. Wierzę, że wtedy więcej 
lekarzy poczułoby się odpowiedzialnymi za środowisko i 
tym samym rola samorządu zostałaby wzmocniona, a jej 
wizerunek się poprawił.

Cały czas Pana myśli krążą wokół integracji środowiska, 
poprawy relacji międzyludzkich, a co za tym idzie po-
prawy jakości pracy w środowisku zawodowym.

Nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy. Jest jednak wie-
le innych spraw o których należy pamiętać. W poprzedniej 
kadencji uczestniczyłem w pracach  Komisji Wyborczej NIL. 
Myśleliśmy wtedy o większej cyfryzacji wyborów. Szło to z 
oporem z powodu różnorakich ograniczeń. Pandemia wy-
musiła przyspieszenie cyfrowe, wiele barier zostało poko-
nanych. Jestem pewien, że musimy iść dalej tą drogą. Za 
cztery lata będą kolejne wybory i moim zdaniem powinny 
być już przeprowadzone z wykorzystaniem najnowszych 
technologii.

Wspomniał Pan o swoich pracach w NIL. W obecnej ka-
dencji też kilka osób z rzeszowskiej OIL będzie w nich 
brało udział.

W skład Naczelnej Rady Lekarskiej wchodzi 75 osób, z cze-
go 50 jest wybieranych na Zjeździe, 24 prezesów Okręgo-
wych Izb Lekarskich i jeden prezes Naczelnej Izby Lekar-
skiej. Z naszej Izby rzeszowskiej do Rady weszli oprócz mnie 
jako prezesa, doktor Wojciech Domka i  dr Radosław Maksy-
mowicz, a do Krajowej Komisji Wyborczej dr Maria Szuber. 
Jako zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej wybrano dr. Wnęka. Po wynikach i poparciu, 
które koledzy dostali także od młodych lekarzy, upatruję, że 
będzie można połączyć entuzjazm młodych z doświadcze-
niem starszych lekarzy.

Mam jeszcze pytanie dotyczące aktualnej wojennej 
sytuacji w naszej części Europy. Czy napływ obywateli 
Ukrainy do Polski jest odczuwalny w Izbie w Rzeszowie?
Nie ma specjalnie dużo zgłoszeń. W ostatnim czasie jedna 

Wywiad
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koleżanka, którą wojna zastała w Polsce poprosiła o prawo 
wykonywania zawodu, idąc tokiem ministerialnym. Lekarze 
i lekarki z Ukrainy wiedzą, że w swoim kraju są bardzo po-
trzebni i tam służą pacjentom.

Na koniec wrócę jeszcze do Pana osoby tak bardziej 
prywatnie. Kiedyś na łamach Biuletynu ukazał się mate-
riał o Pana pasji nurkowania. Zaliczył Pan kilka znaczą-
cych światowych akwenów. Nadal rozwija Pan tę pasję?

W ubiegłym roku nurkowałem w Morzu Czerwonym. Da-
leko jednak się już nie zapuszczam. Mam rodziców, którzy 
choć jeszcze sprawni, wymagają coraz więcej opieki. Jestem 
jedynakiem, chcę by czuli się bezpiecznie. Muszę być „pod 
ręką”, tak abym mógł w razie potrzeby im pomóc. Mam też 
inne pasje. Lubię grać w badmintona, jeździć na rowerze, 
lubię pływanie i turystykę. W ten sposób odpoczywam.

Wywiad

Czego Panu życzyć w tych najbliższych czterech latach 
pracy na stanowisku prezesa OIL w Rzeszowie?

Zdrowia i siły do pracy, to przede wszystkim. Zrozumie-
nia u kolegów, tak abyśmy szli tylko w dobrym kierunku. 
Wiem, że trzeba brać pod uwagę przemyślenia i pomysły 
innych, należy więc rozmawiać ze sobą. Życzę sobie, aby 
koledzy mieli tę chęć rozmów, twórczych i produktywnych 
rozmów. Zapraszam do biura Izby, w to piękne miejsce 
Rzeszowa. Pałacyk Lubomirskich i jego otoczenie, fontanna 
multimedialna za oknem, Aleja Pod Kasztanami to magicz-
ne miejsce dla wielu pokoleń Rzeszowian. Lekarze mają to 
szczęście, że właśnie tu jest ich siedziba. Pragnę, aby czuli 
się w tym miejscu jak u siebie. Chciałbym, aby wszyscy o 
tym wiedzieli i pamiętali.

Dziękuję za rozmowę.

Będę służył swoim doświadczeniem
Rozmowa z dr. n. med. Wojciechem Domką prezesem OIL w Rzeszowie w latach 2014-2022

Osiem lat, dwie kadencje to dużo czasu, ale dobrze wy-
korzystanego. Pałacyk Lubomirskich jest całkowicie 
wyremontowany, to najlepszy dowód co wykonano tu, 
oprócz prac związanych z codziennymi zadaniami Izby. 
Jak sumuje Pan te dwie kadencje? Z czego jest Pan naj-
bardziej dumny?

Właściwie podsumowując te dwie kadencje chyba należa-
łoby mówić głównie o sprawach samorządowych, ale ma 
Pani rację -  nowa siedziba to jedna z ważniejszych spraw 
w ostatnich latach. Identyczne działania podejmują rów-
nież inne izby (Kielce, Bielsko Biała, Szczecin). Udało się nam 
przede wszystkim kupić pałacyk i doprowadzić go do sta-
nu, z którego możemy rzeczywiście być dumni. Mieszkań-
cy Rzeszowa popołudniami właśnie tutaj wybierają się na 
spacery; Aleja pod Kasztanami, fontanna multimedialna, 
zamek i ta nasza architektoniczna perełka, jeden z najpięk-
niejszych budynków w mieście. Myślę, że to nasz sukces.

Bardzo się cieszę, że udało się nam utrzymać jedność sa-
morządu. Coraz więcej lekarzy, szczególnie młodych in-
teresuje się pracą Izby. Mam nadzieję, co pokazał ostatni 
Krajowy Zjazd Lekarzy, że zaangażowanie medycznej mło-
dzieży będzie wzrastać. Również podczas naszego zjazdu 
okręgowego miałem okazję rozmawiać z młodymi lekarza-
mi, którzy choć przekonani o konieczności istnienia samo-
rządu lekarskiego trochę inaczej postrzegają jego zadania. 
To dobry prognostyk.

A co zdaniem Pana nie wyszło w tych ostatnich latach?

Frekwencja na ostatnich wyborach podpowiada, że nale-
ży zmienić formułę i spróbować dostosować regulamin 

wyborów do współczesności. Jestem przekonany, że mu-
simy większy nacisk położyć na komunikację i wykorzysta-
nie mediów społecznościowych. To jest na pewno bardzo 
duże wyzwanie dla mojego następcy doktora Krzysztofa 
Marchewki, obecnego prezesa. Mam nadzieję, że uda się 
stworzyć proste kanały komunikacyjne. Młodzi lekarze w tej 
chwili wymieniają informacje głównie za pomocą interne-
tu. Musimy się od nich uczyć i dostosować. 

Myślę, że w kolejnych latach dużym wyzwaniem będą fi-
nanse. Galopująca inflacja, wzrost cen usług, wzrost cen 
mediów spowodują, że będziemy musieli baczniej przyglą-
dać się każdej złotówce. Na KZL podjęto decyzję o zmniej-
szeniu odpisu na Naczelną Izbę Lekarską. To dobra decyzja 
dla izb okręgowych ale chyba jednak będziemy zmuszeni 
zastanowić się nad urealnieniem składki. Od lat trwają rów-
nież dyskusje nad połączeniem składki z obowiązkowym 
ubezpieczeniem każdego lekarza. Może już czas……
Kolejne wyzwanie to szkolenia. Mam nadzieję, że nowo 
wybrany prezes Naczelnej Rady Lekarskiej doprowadzi do 
tego, że będzie lepsza koordynacja, bardziej  uporządkowa-
ny system   szkoleń młodych lekarzy w okręgowych izbach 
lekarskich. Mam tu na myśli głównie szkolenia on-line. To 
będzie możliwe przy współdziałaniu i we współpracy z 
Naczelną Izbą Lekarską.  Poważnym tematem są szkolenia 
prawne. Niestety liczba spraw prowadzonych przez rzecz-
ników odpowiedzialności zawodowej i przed Sądem Lekar-
skim nie maleje i nie myślę, by zarysowała się w najbliższym 
czasie tendencja spadkowa. Bardzo często po tzw. drugiej 
stronie występują profesjonalni adwokaci i nasze „służby” 
-  rzecznik, zastępcy rzecznika, sąd lekarski, muszą być do 
tego bezwzględnie przygotowani. Muszą w bardzo krótkim 
czasie przyswoić sobie przynajmniej część prawniczej wie-
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Wywiad

dzy, tak aby mogli w kwestiach proceduralnych prezento-
wać porównywalny poziom z obrońcami naszych kolegów.

Sporo tych nowych wyzwań się pojawia i Pan też zobo-
wiązał się pomagać  swoim doświadczeniem nowemu 
prezesowi?

Tak, taką obietnicę złożyłem w rozmowie z prezesem 
Krzysztofem Marchewką. Na pewno będę służył swoim do-
świadczeniem i starał się pomagać. Bycie prezesem będzie 
dla Krzysztofa troszeczkę trudniejsze ponieważ jak wiemy 
mieszka i pracuje w Tarnobrzegu.

W Rzeszowie zmiana warty przebiegała normalnie. Ta 
zmiana nie przebiegła tak łagodnie na szczeblu cen-
tralnym. Wygranym w wyborach do NRL jest nefrolog  
Łukasz Jankowski, prezes Warszawskiej Izby lekarskiej, 
który otrzymał poparcie młodych lekarzy.  Czy Pan ze-
tknął się z nim będą prezesem rzeszowskiej Izby?

Przez ostatnie cztery lata kolega Jankowski był prezesem 
Warszawskiej Izby Lekarskiej, największej w Polsce. Spoty-
kaliśmy się na posiedzeniach Konwentu Prezesów oraz Na-
czelnej Rady Lekarskiej. Nowy Prezes ma trochę inną wizję 
funkcjonowania Naczelnej Izby Lekarskiej, świadczy o tym 
choćby wspomniany już fakt zmniejszenia obowiązkowe-
go odpisu na NIL. Podczas wyborów obaj kandydaci tzn. 
Łukasz Jankowski i Andrzej Matyja wykazali, że perfekcyjnie 
orientują się we wszystkich bolączkach naszego Samorzą-
du oraz doskonale rozumieją ułomności systemu, w którym 
muszą pracować lekarze. Wizja prowadzenia tego samorzą-
du, jak zaznaczył po długiej dyskusji  któryś z prezesów jest 
tak naprawdę wspólna i bardzo podobna. Prezes Jankow-
ski ma inny styl zarządzenia i inne podejście do niektórych 
spraw. Chociażby filozofia rozmów z Ministerstwem Zdro-
wia, które nie są i nie były nigdy proste dla prezesów izby 
lekarskiej. Uważam, że po prostu nastąpiła zmiana, która jest 

niezmiennie związana z systemem demokratycznym. Nale-
ży dołożyć starań aby zaakceptować różne punkty widze-
nia i robić wszystko, żeby nie doszło do żadnego rozdziału, 
a każda wymiana poglądów, nawet burzliwa, była konstruk-
tywna.

Nowy prezes chce, tak deklarował, wsłuchiwać się w głos 
lekarzy, realizować dobre pomysły, chce być bliżej lekarzy i 
więcej szkolić. Czy uda się pomysły nowego prezesa prze-
kuć w działania przekonamy się już niebawem. Powtórzę 
raz jeszcze - trzeba zrobić wszystko aby mu pomóc.

Wraz z doktorem Radosławem Maksymowiczem został 
Pan wybrany przez lekarzy obecnych za Zjeździe w War-
szawie  do Naczelnej Rady Lekarskiej. Jakimi zadaniami 
będzie się Pan tam zajmował ?

Tak. Razem z kol. Maksymowiczem zostaliśmy wybrani 
przez KZL do Naczelnej Rady Lekarskiej. Na jej pierwszym 
posiedzeniu zostałem również ponownie wybrany na kie-
rownika Ośrodka Współpracy z Zagranicą. Będę więc kon-
tynuował tę działalność koordynując współpracę Naczelnej 
Izby Lekarskiej ze światowymi organizacjami zrzeszającymi 
samorządy, towarzystwa i organizacje z poszczególnych 
państw. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku w Rze-
szowie odbędzie się spotkanie Europejskiego Forum Orga-
nizacji Medycznych. 

Na koniec jeżeli Pani Redaktor pozwoli chciałbym serdecz-
nie wszystkim podziękować za 8 lat pracy w OIL w Rzeszo-
wie. Było to dla mnie wyjątkowe doświadczenie. I choć nie 
zawsze było idealnie i często różniliśmy się znacząco, czas 
spędzony w naszej Izbie zarówno z koleżankami i kolega-
mi jak i z pracownikami Biura pozostanie dla mnie miłym 
wspomnieniem. Bardzo Wam dziękuję.

A ja dziękuję Panu za rozmowę. 

XV Krajowy Zjazd Lekarzy
Podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy delegaci – lekarze i 
lekarze dentyści z całego kraju – podsumowali minioną ka-
dencję oraz wybrali nowe władze samorządu lekarskiego. 
Zjazd odbył się 12-14 maja. 

Krajowy Zjazd Lekarzy jest najwyższą władzą samorządu le-
karskiego. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich uczestniczą 
w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy (w 
sumie na XV Zjazd wybrano 492 delegatów) oraz, z głosem 
doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących 
organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczbę delegatów z po-
szczególnych izb okręgowych ustala Naczelna Rada Lekarska 
na podstawie regulaminu wyborów.

12 maja w części inauguracyjnej Zjazdu uhonorowano delega-
tów, będących członkami organów NIL, którzy zmarli podczas 
minionej kadencji. W programie, oprócz wystąpienia prezesa foto K. Marchewka
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Zjazd

NRL VIII kadencji Andrzeja Matyi, przewidziano przemówienia 
wielu zaproszonych gości, m.in. związanych z organizacją syste-
mu ochrony zdrowia w Polsce, którzy dziękowali lekarzom i leka-
rzom dentystom za zaangażowanie i profesjonalizm w walce z 
pandemią COVID-19 oraz współpracę z samorządem lekarskim.

Wręczono odznaczenia samorządowe – „Meritus Pro Medicis” 
(uhonorowano 24 lekarzy i lekarzy dentystów, członków samo-
rządu lekarskiego, w uznaniu dla ich szczególnych zasług dla 
środowiska lekarskiego) oraz Medale im. dr. Władysława Biegań-
skiego „Hominem Inveni” (przyznawane osobom lub instytu-
cjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną 
ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wspar-
cia potrzebującym). Rozdano także nagrody dla najlepszych 
lekarzy sportowców za lata 2019, 2020 i 2021 oraz statuetki Hi-
pokratesa – wyróżnienie prezesa NRL dla osób i instytucji, które 
szczególnie wspierały samorząd lekarski w minionej kadencji.

Tego samego dnia rozpoczęto część roboczą XV Krajowego 
Zjazdu Lekarzy, która była kontynuowana już do jego końca. 
Wybrano przewodniczącego Zjazdu – obrady poprowadziła dr 
Magda Wiśniewska (delegatka OIL w Szczecinie), prezydium, 
członków Komisji Mandatowej, Komisji Regulaminowej Kra-
jowej Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Ko-
misji Skrutacyjnej. Przedstawiciele organów NIL podsumowali 
ostatnie cztery lata działalności.

13 maja odbyły się wybory nowych władz samorządu lekar-
skiego IX kadencji. Prezesem NRL został Łukasz Jankowski 
(otrzymał 252 głosy w stosunku do 192 dla Andrzeja Matyi, 
dotychczasowego prezesa NRL). Więcej o jego wygranej i wy-
stąpieniu programowym pod hasłem „Samorząd przyszłości” 

Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej zo-
stał Zbigniew Kuzyszyn.
W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy delegaci wy-
brali również członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, człon-
ków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego 

Program trzeciego dnia Zjazdu skupiał się m.in. na głosowa-
niach i omawianiu wnoszonych przez delegatów projektów 
uchwał i apeli do decydentów oraz do organów NIL

W czasie Zjazdu uhonorowano też zwycięzców Konkursu Naj-
lepszy Lekarz – Sportowiec z  lat 2019- 2021. Wśród nagrodzo-
nych byli członkowie naszej Izby:  Grzegorz Siteń najlepszy 
lekarz sportowiec w 2019 roku, Bogdan Solarski wyróżniony 
w 2019 roku oraz Mariusz Faff najlepszy lekarz sportowiec w 
2021 roku.

Źródło :  strona nil.org.pl,
tam też wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu Zjazdufoto K. Marchewka

foto K. Marchewka
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Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Dokąd zmierza 
polska ochrona 
zdrowia?

Wydarzenia ostatnich dwóch lat pokazały jak w so-
czewce, problemy naszej ochrony zdrowia. Jak ni-
gdy wcześniej zobaczyliśmy wyraźnie niedowład 

organizacyjny, prowizorki, działania w stylu „jakoś to będzie” 
oraz wszechobecny brak środków finansowych. Ponieważ 
pandemia zagroziła funkcjonowaniu całego państwa mo-
gliśmy zaobserwować również niespotykaną wcześniej de-
terminację w działaniach rządu. Mimo oczywistych braków 
w finansach i zadłużeniu budżetu, rząd wyasygnował po-
nad 200 mld zł na przeciwdziałanie epidemii. Jak już wcze-
śniej pisałem, z kwoty tej ochrona zdrowia dostała aż 3,5%, 
czyli ok. 7,5 mld. Pieniądze te przeznaczone były także na 
dodatki dla medyków pracujących z pacjentami zakażo-
nymi lub podejrzanymi o zakażenie, sięgające nawet 100% 
ich wcześniejszego uposażenia. Okazało się, że dopiero w 
warunkach epidemii personel medyczny może być god-
nie wynagradzany i dopiero wtedy mogą znaleźć się na to 
środki finansowe. Prawdą jest również to, że owe dodatki 
dość szybko zostały ograniczone do wąskiego kręgu pra-
cowników, a pozostali musieli dosłownie wywalczyć je na 
drodze sądowej. Do dnia dzisiejszego toczą się jeszcze pro-
cesy sądowe- tylko część  naszych koleżanek i kolegów, któ-
rzy byli dość bezczelni, by pójść do sądu, uzyskała należne 
wynagrodzenia. Pozostali jeszcze walczą. Nieocenioną rolę 
odegrał tutaj Zespół Kryzysowy, powołany przez Zarząd 
Krajowy OZZL, który udzielał i nadal jeszcze udziela pomo-
cy prawnej i organizacyjnej wszystkim członkom Związku. 
Niestety jak zwykle, „dobre czasy” trwały krótko. Jak tylko 
epidemia przygasła, skończyły się dodatki covidowe dla 
personelu, a szpitalom nakazano odrabianie zaległości w 
wykonaniu kontraktów z 2 lat. Pozostałe gałęzie gospodar-
ki zostały zasilone ogromnym strumieniem pieniędzy, ale 
ochrona zdrowia dostała tylko kredyt, który należy spłacić!

CZy EPIDEMIA TO CZAS STRACONy?

Działania organizacji lekarskich w czasie epidemii zmierzały 
w dwóch kierunkach. Z jednej strony zabiegaliśmy o bez-
pieczne warunki pracy dla lekarzy, tj. środki ochrony oso-
bistej, lepszą organizację pracy, szkolenia i lepsze wyposa-
żenie w sprzęt medyczny. Z drugiej strony zabiegaliśmy o 
lepsze wynagrodzenia, np. w formie utrzymania dodatków 

covidowych na stałe. Paradoksalnie to ostatnie przyczyniło 
się zapewne do szybkiego ograniczenia, a później zniesie-
nia tych dodatków dla ogromnej większości lekarzy tak, aby 
nie zdążyli się „przyzwyczaić”. 
Niemniej czas epidemii był czasem dobrej współpracy 
OZZL i samorządu lekarskiego. Wiceprezes NRL był aktyw-
nym członkiem ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno- 
Strajkowego, a współpraca Zarządu Krajowego OZZL i NRL 
były tak dobre, jak nigdy wcześniej. Wspólnie z samorzą-
dem domagaliśmy się zmiany doktryny prawnej, ale także 
sposobu myślenia i działania urzędników wymiaru sprawie-
dliwości, usiłując przekonać ich, że lekarz nie może być trak-
towany na równi z przestępcami i bandytami. Podkreślali-
śmy, że śmierć nie jest powodowana przez lekarza, choćby 
nieumyślnie, ale przez chorobę, uraz czy zatrucie. Lekarzo-
wi można, ewentualnie, postawić zarzut nieudzielenia po-
mocy lub udzielenia pomocy nieadekwatnej. Jak na razie, 
mimo funkcjonowania systemu no fault w wielu krajach 
UE, nie znaleźliśmy zrozumienia w kręgach prawniczych 
czy politycznych. Mimo oczywistych korzyści dla systemu, 
polegających na uczciwym i obiektywnym analizowaniu 
błędów oraz opracowywaniu właściwych algorytmów na 
przyszłość, karanie lekarzy jak pospolitych przestępców jest 
komuś bardzo „na rękę”. Być może chodzi o to, by oprócz 
dotychczasowego szantażu ekonomiczno-moralnego sto-
sować drugi-  prawno-karny, i w ten sposób wymusić pracę 
za nieadekwatne wynagrodzenia.

ZMIANA WARTy W SAMORZąDZIE

Na ostatnim Krajowym Zjeździe Lekarzy doszło do dużych 
przetasowań personalnych. Pełniący w poprzedniej kaden-
cji funkcję Prezesa NRL prof. Andrzej Matyja, mimo że do-
brze zapisał się w pamięci lekarzy, nie zdołał obronić swoje-
go stanowiska. Był pierwszym prezesem, który nie obawiał 
się wielokrotnie wcześniej sprawdzonego straszaka, pole-
gającego na groźbie rozwiązania samorządu, a który z lubo-
ścią stosowali kolejni ministrowie zdrowia w tzw. trudnych 
momentach. 

Nowo wybrany prezes, Łukasz Jankowski, ma w swoim, 
stosunkowo krótkim jeszcze, życiorysie wiele osiągnięć, tak 
w samorządzie jak i Porozumieniu Rezydentów. Dał się po-
znać jako człowiek wierny idei, jak również dobry organi-
zator. Miejmy nadzieję, że współpraca między związkiem a 
samorządem będzie układać się równie dobrze jak dotąd.
Liczymy, że wreszcie nasze wspólne działanie przyniesie 
wiele wymiernych korzyści nie tylko dla lekarzy, ale także 
pomoże usprawnić i odbiurokratyzować system ochrony 
zdrowia, co na pewno pozytywnie odczują nasi pacjenci. 
Życzę tego nam wszystkim!
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Nauka

Inhibitory SGLT2
w leczeniu niewydolności serca
Przewlekła niewydolność serca jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności, chorobowości oraz niepełno-
sprawności na świecie. Nie tylko zwiększa śmiertelność, lecz również stanowi jedną z głównych przyczyn ho-
spitalizacji. Jest to zatem poważy problem kliniczny, społeczny i ekonomiczny. Inhibitory SGLP2 (tzw.flozyny) 
w opinii wielu ekspertów przyczyniły się do największego przewrotu farmakoterapii ostatnich czasów. Począt-
kowo leki te przeznaczone były do leczenia cukrzycy typu 2. Badania kliniczne potwierdziły ich przydatność 
również w leczeniu niewydolności krążenia i niewydolności nerek. Mają one złożony i wielokierunkowy me-
chanizm działania. Zmniejszają wchłanianie zwrotne glukozy i sodu w kanalikach proksymalnych, co zwiększa 
ich wydalania z moczem. Prowadzi to do nasilenia diurezy osmotycznej, a w konsekwencji do zmniejszenia 
objętości osocza i redukcji obciążenia wstępnego. Jednoczesne zmniejszenie sztywności tętnic i ciśnienia krwi 
prowadzi do zmniejszenia obciążenia następczego. Korzystny wpływ inhibitorów SGLP2 na funkcję lewej ko-
mory skutkuje spadkiem stężenia czynnika natriuretycznego typu B(BNP). Wpływają również korzystnie na sam 
mięsień sercowy hamując niekorzystne procesy remodelingu. Efekty hemodynamiczne hamowania SGLP2 
obserwowano zarówno u pacjentów z hiperglikemią, jak i z prawidłową glikemią. Hamowanie wchłaniania 
sodu powoduje wzrost stężenia tego jonu docierającego do plamki gęstej, prowadząc do uwalniania czynni-
ków obkurczających naczynia, co skutkuje zwężeniem tętniczek doprowadzających kłębuszków nerkowych i 
w konsekwencji zmniejszeniem wskaźnika przesączania kłębuszkowego (dodatkowe działanie nefroprotekcyj-
ne). Poprzez zwiększenie wydalania glukozy z moczem dochodzi dodatkowo do powstania ujemnego bilansu 
energetycznego, który prowadzi do utraty masy ciała.
 
Niedawno zostały zakończone dwa badania w grupach chorych z niewydolnością krążenia z obniżoną frakcją 
wyrzutową (z cukrzycą lub bez), mające istotne znaczenie w podejściu do leczenia niewydolności krążenia: 
badanie DAPA-HF oraz EMPEROR-Reduced.

Do badania DAPA-HF (badanie przeprowadzone z randomizacją, podwójnie zaślepioną próbą i grupą placebo) 
włączono pacjentów z HFrEF. Oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dapagliflozyny dodanej do 
standardowej terapii HF.

Kryteria włączenia:

•	 wiek powyżej 18 r.ż
•	 rozpoznana i trwająca ≥2 miesiące HFrEF z objawami w II-IV klasie czynnościowej NYHA, w trakcie optymal-

nego docelowego leczenia farmakologicznego i interwencyjnego
•	 zwiększone stężenie N-końcowego fragmentu propeptydu natriuretycznego typu B(NT-proBNP) ≥ 600 pg/

ml lub ≥ 400 pg/ml jeśli w roku poprzedzającym włączenie do badania chory przebył epizod dekompen-
sacji HF, lub ≥ 900pg/ml u chorego z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków

•	 wskaźnik filtracji kłębuszkowej >30 ml/min/1,73m2

Chorych losowo przydzielano do grupy otrzymującej dapagliflozynę w dawce 1 x 10 mg p.o. lub placebo. Do 
badania włączono 4744 pacjentów, którzy byli obserwowani przez około 18 miesięcy.
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas do wystąpienia złożonego punktu końcowego 
obejmującego:
•	 zgon z przyczyn SN
•	 hospitalizacja z powodu HF lub pilną wizytę związaną z HF.

Drugorzędowymi punktami końcowymi były:
•	 śmiertelność na skutek chorób SN lub hospitalizacji z powodu HF
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•	 całkowita liczba hospitalizacji z powodu HF i zgony z powodu SN
•	 poprawa jakości życia na podstawie zmiany wyniku w kwestionariuszu oceniającym jakość życia przed 

rozpoczęciem badania i po 8 miesiącach obserwacji
•	 wystąpienie pogorszenia funkcji nerek 
•	 zgon z jakiejkolwiek przyczyny.

Badanie DAPA-HF wykazało:
•	 26 % względną redukcję pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego (p<0,0001)
•	 18 % zmniejszenie względnego ryzyka zgonu z przyczyn SN
•	 30% zmniejszenie względnego ryzyka zgonu niezależnie od przyczyny
•	 poprawę jakości życia pacjentów. 

Badanie wykazało, że bezpieczeństwo dapagliflozyny jest podobne do placebo w zakresie wpływu na zmniej-
szenie objętości płynów, dysfunkcję nerek i hipoglikemię, niezależnie od obecności cukrzycy typu 2. Korzystne 
działanie leku na redukcję zgonów z przyczyn SN oraz ryzyko pogorszenia się HF było widoczne już w 28 dniu 
terapii i nie było zależne od zastosowanego podstawowego leczenia HF. Skuteczność leku była niezależna od 
stopnia upośledzenia LVEF. Chorzy z niższą klasą czynnościową NYHA (II klasa) odnoszą większe korzyści niż 
chorzy z klas III i IV (ważne wczesne rozpoczęcie leczenia). U chorzy mających dodatkowo upośledzoną funkcję 
nerek zauważono poprawę parametrów nerkowych.

Osiągnięto również pozytywny wpływ na wszystkie drugorzędowe punkty końcowe, w tym zgon z jakiejkol-
wiek przyczyny. Wykazano dobry profil bezpieczeństwa i tolerancji dapagliflozyny.

W podobnym badaniu o akronimie EMPEROR-Reduced oceniano inny preparat z grupy flozyn-empagliflozy-
nę. Efekty działania tego leku były podobne do uzyskanych w badaniu DAPA-HF.

Badanie EMPEROR-Reduced; czas do osiągniecia pierwszorzędowego punktu końcowego (zgony z przyczyn serco-
wo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca)

Oba badania pokazały korzystny wpływ na przebieg niewydolności serca niezależnie od wartości frakcji wy-
rzutowej. W obu główny efekt dotyczył zmniejszenia częstości hospitalizacji związanych z HF. Redukcja ryzyka 
zgonów z przyczyn SN wynosiła 8% dla empagliflozyny i 18 % dla dapagliflozyny. Profil bezpieczeństwa obu 

Nauka
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inhibitorów SGLT2 był podobny. Najczęstszym powikłaniem terapii były infekcje grzybicze zewnętrznych na-
rządów moczowo-płciowych, które nie wymagały przerywania leczenia a jedynie zastosowania leków p-grzy-
biczych. 

Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące leczenia przewlekłej niewydol-
ności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową obejmują obecnie inhibitory SGLT2. Terapia pierwszego rzutu 
powinna obejmować cztery podstawowe grupy leków: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) lub in-
hibitory receptora angiotensyny i neprylizyny (ARNI), beta-adrenolityki (BB), antagoniści receptora mineralo-
kortykoidowego(MRA) oraz inhibitory SGLT2 (dapagliflozyna lub empagliflozyna). Udowodniono, że zalecana 
4-składnikowa terapia pierwszego rzutu (ACE-I/ARNI + BB + MRA + SGLT2) zmniejsza ryzyko hospitalizacji z 
powodu HF i zgonu.

Uproszczony algorytm leczenia pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF) zaadap-
towany z wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2021 roku. ACE-I-inhibitor konwertazy angio-
tensyny; ARNI-inhibitor receptora angiotensyny-inhibitor neprylizyny; CRT-D-terapia resynchronizująca serca z defi-
brylatorem; CRT-P-terapia resynchronizująca serca ze stymulatorem; ICD-wszczepialny kardiowerter-defibrylator; 
LVEF-frakcja wyrzutowa lewej komory; MRA-antagonista receptora mineralokortykoidowego; SR-rytm zatokowy

Wyniki dotychczasowych badań klinicznych w sposób jednoznaczny wykazały skuteczność flozyn w leczeniu 
pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową. Stanowią zatem obowiązkowy składnik tera-
pii HFrEF niezależnie od współwystępującej cukrzycy. Większa możliwość wyboru leczenia sprawia, że terapia 
może być bardziej zindywidualizowana, a tym samym bardziej skuteczna i bezpieczna.

specjalista medycyny rodzinnej 
Agnieszka Bąk

Nauka
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Ospa małpia –najważniejsze informacje

Według dotychczasowych informacji naukowych infekcja 
nie ma przebiegu bezobjawowego, jaki występuje w przy-
padku COVID-19.

SyTUACJA EPIDEMIOLOgICZNA

We wcześniejszych latach ospa małpia powodowała zacho-
rowania u ludzi wyłącznie w krajach afrykańskich, w których 
występują przenoszące wirusa MPXV gryzonie afrykańskie. 
Poza Afrykę były zawlekane pojedyncze przypadki, które nie 
stanowiły źródła ognisk zachorowań. Obecnie przypadki 
ospy małpiej w postaci ognisk  obejmujących po kilkadzie-
siąt osób pojawiły się m.in. w: Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej 
Brytanii. Poza Afryką do dnia 24 maja 2022 r. potwierdzono 
131 przypadków i 106 podejrzeń
Choroba występuje endemicznie (lokalnie) w 9 krajach afry-
kańskich. Od 2016 r. przypadki zachorowań na ospę małpią 
odnotowano w Sierra Leone, Liberii, Republice Środkowo-
afrykańskiej, Republice Konga oraz Nigerii.

ŹRóDŁO ZAKAżENIA I DROgI SZERZENIA

Od zwierząt: bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzę-
tami poprzez ich krew lub płyny ustrojowe (głównie są to: 
wiewiórki, króliki, ale również zakażone myszy czy szczury), 
albo w wyniku pogryzienia przez zakażone zwierzę. W Eu-
ropie przenoszenie MPXV tą drogą obecnie nie występuje.
Od człowieka: drogą kropelkową lub z krwią i wydzielina-
mi w czasie bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, 
przez śluzówki.
Początkowe objawy choroby:
•	 wysoka gorączka, powyżej 38,50C
•	 uogólnione lub miejscowe powiększenie węzłów 

chłonnych (w odróżnieniu od ospy wietrznej)
•	 ból głowy
•	 ból pleców
•	 znaczne osłabienie
Dalsze objawy, odsunięte w czasie:
Po 1-3 dniach u pacjenta rozwija się wysypka (w kolejności: 
plamki, grudki, pęcherzyki, krosty, strupki)
•	 Wysypka zazwyczaj zaczyna się na twarzy i następnie 

rozprzestrzenia się na inne części ciała.
•	 W czasie wystąpienia wysypki osoba chora jest zakaźna.
•	 Wysypka utrzymuje się przez 2-4 tygodni.
•	 Blizny po odpadnięciu strupów na skutek wysypki są 

bardzo głębokie, ale zanikają w okresie 1-4 lat.

Jednocześnie 23 maja 2022 r. WHO w wytycznych dla dia-
gnostyki laboratoryjnej małpiej ospy wskazało, że obraz 
kliniczny zachorowań w Europie może odbiegać od wy-

żej przedstawionego, dlatego przy podjęciu decyzji o ko-
nieczności wykonania diagnostyki w kierunku MPXV należy 
uwzględniać zarówno obraz kliniczny, jak i informacje epi-
demiologiczne, oceniając łącznie prawdopodobieństwo 
zakażenia.

LECZENIE I ZAPOBIEgANIE ZAKAżENIOM

Obecnie nie ma celowanego leczenia. Stosuje się lecze-
nie objawowe, aktualnie dostępnymi środkami zaradczymi 
w razie potrzeby (zewnętrznie odkażające, przeciwgorącz-
kowe, przeciwbólowe, przeciwświądowe).
Osobami narażonymi na zakażenie w szczególności jest 
personel ochrony zdrowia w kontakcie z chorymi pacjenta-
mi oraz osoby z obniżoną odpornością.

Zalecane jest unikanie kontaktów z osobą chorą, wczesne 
rozpoznanie, izolacja, w tym szpitalna, osób podejrzanych 
o zakażenie i chorych. Wymagane jest zastosowanie w kon-
takcie z osobą chorą środków ochrony osobistej (maska 
FFP2 lub FFP3, fartuch ochronny barierowy, długi rękaw, 
rękawiczki ochronne, ochrona oczu, dezynfekcja).

Nie ma szczepionki przeciw ospie małpiej. Szczepionka 
trzeciej generacji ImvanexTM przeciw ospie prawdziwej 
zarejestrowana w Unii Europejskiej (w 2013 r.) zawierająca 
zmodyfikowany szczep wirusa ospy krowianki Ankara-MVA, 
nie jest zarejestrowana do stosowania w zapobieganiu 
ospie małpiej. Nie jest też dostępna w obrocie detalicznym.

Potwierdzanie i wykrywanie wirusa ospy małpiej
•	 Diagnostyka
Diagnostyka ospy małpiej polega na identyfikacji materiału 
genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta, 
np. krew, wydzielina z pęcherzyków – testem PCR.
Aktualnie badania diagnostyczne w kierunku MPXV są wy-
konywane wyłącznie w laboratoriach wyspecjalizowanych 
w diagnostyce ospy prawdziwej i ospy małpiej, ze wzglę-
du na ograniczoną dostępność komercyjnych testów dia-
gnostycznych. Wprowadzenie do UE testów komercyjnych 
może zwiększyć dostępność diagnostyki.

Zgłoszenia podejrzenia przez personel medyczny do czasu 
wydania krajowych zaleceń, należy dokonywać w oparciu o 
ocenę stanu i objawów klinicznych pacjenta z uwzględnie-
niem informacji pochodzących z wywiadu epidemiologicz-
nego, zgodnie z definicją przypadku małpiej ospy zapropo-
nowaną przez ECDC w dniu 23 maja 2022 r.
Zaleca się skierowanie pacjenta do szpitala (z oddziałem za-
kaźnym), w razie wystąpienia następujących okoliczności:

OSPA MAŁPIA JEST ODZWIERZęCą CHOROBą ZAKAŹNą (ZOONOZA). W SPRZyJAJąCyCH WARUNKACH (BLI-
SKI KONTAKT, W TyM KONTAKTy INTyMNE) MOżE SIę PRZENOSIć RóWNIEż Z CZŁOWIEKA NA CZŁOWIEKA. 
WyWOŁUJE Ją WIRUS OSPy MAŁPIEJ (MPXV) NALEżąCy DO RODZAJU ORTHOPOXVIRUS. PRZEBIEg ZACHO-
ROWAń NA OSPę MAŁPIą OBSERWOWANyCH W EUROPIE JEST ŁAgODNy LUB UMIARKOWANy, NIE ODNOTO-
WANO DOTąD ZgONóW.

Nauka
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•	 Objawy:
- wystąpienie objawów typowych dla infekcji wirusowej – 
gorączka, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, ogólne roz-
bicie, osłabienie, miejscowe lub uogólnione powiększenie 
węzłów chłonnych,
- wystąpienie zmian na skórze – krostki lub pęcherzyki, 
strupy, na skórze całego ciała, lub/i powierzchni dłoni i po-
wierzchni podeszwy stóp (to odróżnia ją od ospy wietrznej),
•	 W wywiadzie:
- kontakt z osobą podejrzaną/chorą na ospę małpią albo 
mającą objawy podobne do ospy małpiej,
- podróż w ciągu 3 tygodni do krajów Afryki Zachodniej i 
Środkowej oraz krajów europejskich, w których potwier-
dzono przypadki ospy małpiej,
- kontakt z żywymi gryzoniami (szczury, wiewiórki),
- kontakt z materiałem biologicznym zwierzęcia padłego 
(szczury, wiewiórki).

Zródło: Ministerstwo Zdrowia

DOKTORAT

Dnia 12 listopada  2020 roku  Rada d.s. Stopni 

Naukowych Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie 

nadała  RAFAŁOWI DZIEDZICOWI   tytuł naukowy 

DOKTORA w dziedzinie nauk medycznych.

Temat rozprawy doktorskiej:

 „Ocena chorych po przebytym krwawieniu podpa-

jęczynówkowym z pękniętego tętniaka wewnątrz-

czaszkowego, poddanych leczeniu zabiegowemu”.

Nauka

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 - Wy-
borczego. Zdecydowano, że ze względu na pandemię, nie bę-
dziemy zapraszać gości. Ograniczymy się tylko do delegatów. 

2. Podjęto uchwały : 
Nr 113/2022/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków 
OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby lekar-
skiej – 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 lekar-
skiej – dotyczy lekarza Olga Wojnarowicz
Nr 115/2022/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Patryk Ruszała
Nr 116/2022/P w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza cudzoziemcowi i wpisania listę członków OIL w 
Rzeszowie – dotyczy lekarza Roman Lebed 
Nr 117/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Karol Burdziak 
Nr 118/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kamila Jaworska
Nr 119/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-

czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Aleksander Stybak 
Nr 120/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Jakub Wojtaszek 
Nr 121/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Grzegorz Mazur
Nr 122/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Karolina Cebulak 
Nr 123/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena Szlachta
Nr 124/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Marcin Poliwka 
Nr 125/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą – dotyczy lekarza  Mateusz Skiba.
Nr 126/2022/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej  praktyki lekarskiej  
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza   Janusz Hejda
Nr 127/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki le-
karskiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą – dotyczy lekarza  Maria Szymończyk 
Nr 128/2022/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej  praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonują-
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Z prac ORL

cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Tadeusz Senderek 
Nr 129/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej  praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Alicja Rawska 
Nr 130/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej  praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Kazimiera Babiec 
Nr 131/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej  praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Jacek Wiater 
Nr 132/2022/D w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej  praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy 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 – do-
tyczy lekarza Marcelina Kaleta
Nr 136/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. „ Wyzwania w leczeniu chorób alergicznych. Optymali-
zacja  leczenia  objawów alergii oczami eksperta” – przez pod-
miot  Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu. 
Nr 137/2022/P  w sprawie ponownego przyznania prawa wy-
konywania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającemu 
prawo wykonywania zawodu lekarza  przyznane  na czas okre-
ślony  i dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru 
lekarzy OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  Marianna Kuper

2. Poruszono sprawę pomocy dla Ukrainy. Zdecydowano o za-
kupie środków medycznych.

3. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :

- Uchwałą  Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które 
zwraca się do adwokatów,    aplikantów oraz studentów kie-
runków prawniczych z prośbą o oddawanie krwi  w związku    
z eskalacją konfliktu zbrojnego na Ukrainie,
- Apelem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  w sprawie od-
dawania krwi  w związku    ze wzmożonym zapotrzebowaniem 
na krew i jej składniki na Ukrainie,
- Zaproszeniem Europejskiego Kongresu Pacjentów Onkolo-
gicznych  do udziału w bezpłatnym  Kongresie (online)  pt. : „O 
równości w walce z rakiem” .

4. Przyznano refundacje kosztów szkolenia .

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.        

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  08 marca  2022 roku

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

1. Podjęto uchwały  : 

Nr 17/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty , wpisania na listę członków OIL  w Rzeszo-
wie  - dotyczy lekarza dentysty  Wiktor Gosztyła
Nr 18/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty , wpisania na listę członków OIL  w Rzeszo-
wie  - dotyczy lekarza dentysty  Paweł Klecha
Nr 19/2022 w sprawie zawarcia umów z Polską Wytwórnią Pa-
pierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Ministerstwem 
Zdrowia  oraz udzielenia pełnomocnictwa NRL  do podpisania 
tej umowy. 

2. Prezes dr n. med. Wojciech  Domka poinformował człon-
ków Rady o pomocy  zorganizowanej przez Izby Lekarskie  dla 
Ukrainy. 

3. Dr  Radosław Maksymowicz przedstawił wniosek Komisji 
Stomatologicznej ORL w Rzeszowie o powołanie komisji, zło-
żonej  z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach,  w celu wy-
dania opinii o przygotowaniu  zawodowym jednego z lekarzy 
dentystów. 
Po długiej dyskusji  zdecydowano sprawę odłożyć dla Komisji 
Stomatologicznej kolejnej 
kadencji.

4. Poruszono sprawy związane z organizacją Okręgowego 
Sprawozdawczo- Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Rzeszo-
wie, który odbędzie się  2 kwietnia 2022 roku. 

5. Zapoznano się z pismem  Fundacji Lekarze  Lekarzom, która 
informuje o czynnym zaangażowaniu  się  w pomoc medycz-
ną  w związku z wojną na Ukrainie. 
6. Odczytano pismo  Dyrekcji SP ZOZ w Nowej Dębie, która 
informuje o możliwości zatrudnienia lekarzy z Ukrainy. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

z dnia  15 marca  2022 roku

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

1. Zapoznano się z pismem lekarki, która  zwróciła się do Okrę-
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gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie o przyłączenie się do trwa-
jącego obecnie postępowania cywilnego  w sporze zawisłym 
przed Sądem Okręgowym po jej stronie – pozwanej, na pra-
wach interwenienta ubocznego.
Przedstawicielem  Izby  został  dr n. med.  Krzysztof Szuber.

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

- Stanowiskiem NRL  w sprawie ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

- Wspólnym Apelem Prezydium NRL i Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich  do Ministra Zdrowia o powołanie 
zespołu ekspertów, którego  zadaniem byłoby identyfikowanie 
obszarów potencjalnie podwyższonego  ryzyka zdrowotnego, 
w związku z napływem do Polski ogromnej  liczby uchodźców 
z Ukrainy. 

- Stanowiskiem NRL  w sprawie poselskiego projektu ustawy o 
zawodzie kosmetologa.

- Apelem  NRL do społeczności międzynarodowej o natych-
miastowe przerwanie działań wojennych na Ukrainie.

3. Zaakceptowano  refundacje kosztów szkolenia dla lekarzy. 

4. Zaakceptowano wypłaty odpraw pośmiertnych po zmar-
łych lekarzach.

5. Podjęto uchwały : 
Nr 138/2022/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy nt. „ Rze-
szowskie Dni Ultrasonograficzne” – przez podmiot Medisfera 
Sp. z o.o. z Warszawy
Nr 139/2022/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę 
członków OIL w Rzeszowie  w związku  z  przeniesieniem  z 
innej izby lekarskiej – dotyczy lekarza  Mariusz Malecki
Nr 140/2022/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę 
członków OIL w Rzeszowie  w związku  z  przeniesieniem  z 
innej izby lekarskiej – dotyczy lekarza   Agnes Piszcz 
Nr 141/2022/P  w sprawie przyznania warunkowego prawa 
wykonywania zawodu lekarza , lekarzowi , który uzyskał kwa-
lifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich  
Unii Europejskiej, wpisania na listę członków OIL oraz wpisu do 
okręgowego  rejestru lekarzy – dotyczy lekarza Natalia Kozioł 
Nr 142/2022/P w sprawie  wpisania  do rejestru formy kształ-
cenia  nt. „ Kalka stomatologiczna, dopasowanie  zęba w zgry-
zie, usuwanie kontaktów przedwczesnych- oczywista oczywi-
stość” – przez podmiot Smile Core dr n. med. Michał Paulo.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.         

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  22 marca  2022 roku

Obecni wg listy obecności.

Spotkanie otworzył Prezes ORL  w Rzeszowie dr n. med. Woj-
ciech Domka.

1. Zdecydowano o zakupie, razem ze Świętokrzyską Izbą Lekar-
ską, karetki pogotowia dla lekarzy z Ukrainy. 

2. Poruszono sprawę udostępnienia pomieszczeń izby dla fir-
my Street style w celu zrealizowania sesji zdjęciowej. 

3. Postanowiono, że wszystkie zapytania lekarzy z Ukrainy, 
dotyczące chęci zatrudnienia się na terenie naszej izby, będą 
umieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce „szu-
kam pracy”. 

4. Wyrażono zgodę na nieodpłatne umieszczenie przez firmę 
Mentor informacji dotyczących ubezpieczeń w Biuletynie OIL. 

5. Przyznano kolegom lekarzom refundację kosztów szkolenia. 

6. Zaakceptowano wypłaty odpraw pośmiertnych po zmar-
łych lekarzach. 

7. Prezes ORL poinformował o podpisaniu w dniu 22.03.2022r.  
porozumienia o współpracy z Izbą Adwokacką w Rzeszowie. 

8. Podjęto uchwały:
Nr 143/2022/P w sprawie skierowania lekarza na kontynuację 
stażu podyplomowego – dotyczy lekarza Konrad Zalewski
Nr 144/2022/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę 
członków OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej 
OIL – dotyczy lekarza Milena Maciejewska
Nr 145/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Mazur-Chro-
miak 
Nr 146/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna 
Kwiecień
Nr 147/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Bartłomiej Lipko
Nr 148/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Justyna 
Wdowiczenko
Nr 149/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Artur Dziedzic
Nr 150/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Mikołaj Maryniec 
Nr 151/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
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zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Jakub 
Mazurkiewicz
Nr 152/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Joanna Lorenc
Nr 153/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Kinga Pociask
Nr 154/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Tomasz Piskadło
Nr 155/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Olga Wolińska
Nr 156/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Anna Solakiewicz
Nr 157/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Krzysztof 
Oponowicz
Nr 158/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Jerzy Gruszecki 
 Nr 159/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Kliszcz 
Nr 160/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidu-
alnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu 
wezwania i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Mikuła
Nr 161/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – doty-
czy lekarza Tomasz Garbacz
 Nr 162/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indy-
widualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 
zakładzie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania 
– dotyczy lekarza Marcin Zięba
Nr 163/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – doty-
czy lekarza Magdalena Kokoszka-Dykas

Nr 164/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewelina Nycz
Nr 165/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Joanna Ożóg
Nr 166/2022/P w sprawie wyrażenia  zgody na wstąpienie OIL 
w Rzeszowie jako organizacji  społecznej do sprawy lekarza A.R. 
Nr 167.2022/P  w sprawie wyrażenie zgody na współudział OIL 
w Rzeszowie  w zakupie  karetki  pogotowia w celu przekaza-
nia jej na Ukrainę  w związku z konfliktem  zbrojnym na teryto-
rium tego państwa
Nr 168/2022/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowa-
dzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denty-
stów przez podmiot ADI Polska Sp. z o.o. 
Nr 169/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. „ Niechirurgiczna ekspansja szczęki z użyciem szczęko-
wego ekspandera kości MSE” – przez podmiot  ADI Polska Sp. 
z o.o. 
Nr 170/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Kinga Senejko 
Nr 171/2022/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Michał Janusz
Nr 172/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Michał Maźniak 
Nr 173/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Tomasz Stanio 
Nr 174/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Tomasz Skiba 
Nr 175/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Aniela Artyńska 
Nr 176/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Edyta Sawińska 
Nr 177/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą  wyłącznie  w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym  prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy  lekarza Michał Szczęch 
Nr 178/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Brągiel 
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Nr 179/2022/P  w sprawie zmian do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Paweł Jasiński 
Nr 180/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność  leczniczą w formie indy-
widualnej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza Edyta Brzegowa – Marszałek 
Nr 181/2022/P  w sprawie zmian  we wpisie do rejestru  pod-
miotów wykonujących działalność  leczniczą w formie indy-
widualnej praktyki lekarskiej  wyłącznie w zakładzie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza  Agata Pakla – Misiur

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  29   marca  2022 roku

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

1. Zapoznano się  korespondencją, która wpłynęła do OIL  w 
Rzeszowie -  ze Stanowiskiem Prezydium ORL w Gdańsku w  
sprawie poparcia Apelu Prezydium NRL  w sprawie oddawania 
krwi w związku z potrzebami na Ukrainie.
-  Stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie projektu ustawy o 
zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
- Stanowiskiem Prezydium NRL  w sprawie projektu rozporzą-
dzenia MZ zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świad-
czeń gwarantowanych  z zakresu leczenia stomatologicznego 

2. Wypłacono  lekarzom refundacje kosztów szkolenia.

3. Podjęto uchwały :

Nr 182/2022/P  w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Mariusz Faff
Nr 183/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Beata Belina
Nr  184/2022/P  w sprawie uznania  kwalifikacji formalnych 
lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpi-
sania  na listę członków OIL w  Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Leszek Teichan 
Nr 185/2022/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Joanna Morawiecka 
Nr 186/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Maciej Drewniak 
Nr 187/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Maria Kozioł – Słupska 

Nr 188/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Karolina Jakucka- Burek 
Nr189/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Paweł Gomóła
Nr 190/2022/P  w sprawie skreślenia  indywidualnej praktyki 
lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność 
leczniczą – dotyczy lekarza Agnieszka Polska 
Nr 191/2022/P w sprawie skreślenia  indywidualnej praktyki le-
karskiej  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność lecz-
niczą – dotyczy lekarza Tomasz Kostrzewski 
Nr 192/2022/P  w sprawie  przyznania  warunkowego prawa 
wykonywania zawodu lekarza , lekarzowi który uzyskał kwalifi-
kacje ZAWODOWE POZA TERYTORIUM PAŃSTW CZŁONKOW-
SKICH Unii Europejskiej, wpisania na listę członków OIL w Rze-
szowie – dotyczy lekarza Olena Isakova
Nr 193/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. „ Leczenie dietą ketogenną encefalopatii padaczkowej 
uwarunkowanej mutacją SLC25A12, skolioza idiopatyczna, 
rysdiplam – przegląd badań klinicznych” – przez podmiot wpi-
sany do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie za-
wodowe lekarzy lub lekarzy  dentystów- Polskie Towarzystwo 
Neurologów Dziecięcych  Rzeszowski Oddział Regonalny
Nr 194/2022/P  w sprawie powołania Zespołu w celu spraw-
dzenia wymagań dla podmiotu leczniczego  ubiegającego się 
o wpis  na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia 
staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w osobach 
: lek. dent. Beata Kożak i lek. dent. Alina Nowak – Grzesiuk
Nr 195/2022/P  w sprawie powołania Zespołu w celu spraw-
dzenia wymagań dla podmiotu leczniczego  ubiegającego się 
o wpis  na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia 
staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w osobach 
: lek. dent. Małgorzata Hałdys i lek. dent. Barbara Wnęk – Pieniak

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie

z dnia 26.04.2022 r. 

Zebranie otworzył Prezes ORL kol. Krzysztof  Marchewka. Ser-
decznie przywitał członków nowo wybranej Okręgowej Rady 
Lekarskiej. 

Obecni wg listy obecności. 

1. Prezes ORL  kol. K. Marchewka przedstawił zebranym propo-
zycje uchwał: w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium 
ORL w Rzeszowie IX kadencji oraz w sprawie dokonania wybo-
ru Prezydium ORL w Rzeszowie IX kadencji Ustalono, że  liczba 
członków Prezydium  to  8 osób w tym :
- Prezes ORL
- Dwóch  Wiceprezesów 
- Sekretarz
- Zastępca Sekretarza 
- Skarbnik
- Dwóch członków  Prezydium 
2.  Przewodnicząca Komisji Wyborczej  kol. Maria Szuber prze-
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kazała  członkom rady  skład Komisji Wyborczej powołanej do 
przeprowadzenia wyborów Prezydium ORL  w Rzeszowie IX 
kadencji (Uchwała)
3.  Powołano  Komisję Mandatową do przeprowadzenia wybo-
rów Prezydium ORL w Rzeszowie IX kadencji w osobach  : kol. 
Barbara  Lizak – Kołaczko i kol. Radosław Maksymowicz. 
Komisja po przeliczeniu quorum stwierdziła, że Rada jest 
uprawniona  do przeprowadzenia wyborów – (protokół  w za-
łączeniu)
4.  Powołano Komisję Skrutacyjną  do przeprowadzenia wy-
borów Prezydium ORL w Rzeszowie IX kadencji w osobach :  
kol. Jolanta Kluz – Zawadzka , kol. Alina Grzesiuk – Nowak  i kol. 
Barbara Wnęk – Pieniak 
5.  Prezes  Krzysztof  Marchewka przedstawił członkom Rady 
kandydatów do  Prezydium: 
Wiceprzewodniczący:  kol. Wojciech Domka  (lekarz)  i kol.  Mał-
gorzata Hałdys ( dentysta) – zgłoszeni lekarze wyrazili zgodę 
na kandydowanie Sekretarz:  kol. Agnieszka Bąk – która wyrazi-
ła zgodę na kandydowanie Zastępca sekretarza: kol. Krystyna 
Cyran - która wyraziła zgodę na kandydowanie Skarbnik:  kol. 
Beata Kożak - która wyraziła zgodę na kandydowanie 
Członkowie Prezydium: kol. Danuta Dziuba  i kol. Radosław 
Maksymowicz – którzy  wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Kol. Barbara Lizak – Kołacko zgłosiła kandydaturę kol. Grzego-
rza Chomonta na członka Prezydium- kolega wyraził zgodę na 
kandydowanie
Przegłosowano zamknięcie list kandydatów na poszczególne 
stanowiska
Przewodnicząca Komisji Wyborczej poinformowała, w jaki spo-
sób będą przeprowadzone wybory. 
6. Kol. W. Domka poinformował członków Rady, że  wraz z kol. 
R. Maksymowiczem i kol. Pawłem Barucha Prezesem Święto-
krzyskiej ORL przekazali karetkę pogotowia wraz z wyposaże-
niem do Szpitala Dziecięcego we Lwowie, jako dar OIL w Rze-
szowie oraz ŚIL.
7. Przewodniczące Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej przedsta-
wiły wyniki głosowania i wyborów  do Prezydium ORL w Rze-
szowie :

Wiceprezesami zostali wybrani  : kol. W. Domka i kol. Małgorza-
ta Hałdys, Sekretarzem – kol. Agnieszka Bąk, Zastępcą sekreta-
rza – kol. K. Cyran, Członkami  Prezydium  - kol. D. Dziuba i kol. 
R. Maksymowicz, Skarbnikiem – kol. B. Kożak  (protokoły komisji 
skrutacyjnej w załączeniu)
  
8. Poddano pod głosowanie uchwały: 
- w sprawie upoważnienia  Prezydium ORL  w Rzeszowie  do 
działania w jej imieniu w zakresie ustalonym załącznikiem  nr 1  
do uchwały za  głosowały 23 osoby, przy 1 głosie wstrzymują-
cym się i braku głosów przeciwnych. 
- w sprawie  upoważnienia Wiceprezesów ORL w Rzeszowie  
do podpisywania  w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Rze-
szowie wszelkich spraw pracowniczych dotyczących Prezesa 
ORL w Rzeszowie za głosowały 24 osoby, przy braku głosów 
wstrzymujących się i  przeciwnych 
- w sprawie przyjęcia Regulaminu komisji problemowych 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie IX kadencji za głoso-
wały 24 osoby , przy braku głosów wstrzymujących się i  prze-
ciwnych
- w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Rzeszowie   w 2022 roku za głosowały 24 osoby , 
przy braku głosów wstrzymujących się i  przeciwnych
- w sprawie powołania Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wyko-
nywania Zawodu ORL w Rzeszowie  na okres IX kadencji za 
głosowały 24 osoby , przy braku głosów wstrzymujących się 
i  przeciwnych
9. Poruszono sprawę Krajowego Zjazdu Lekarzy. 
10.  Podjęto uchwały : 
Nr 20/2022  w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium 
ORL w Rzeszowie i dokonania wyboru Prezydium ORL  w Rze-
szowie na IX kadencję
Nr 21/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu komisji proble-
mowych ORL w Rzeszowie 
IX kadencji
Nr 22/2022 w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Rzeszo-
wie do działania w  imieniu ORL w zakresie ustalonym załączni-
kiem nr 1 do uchwały
Nr 23/2022 w sprawie upoważnienia Wiceprezesów ORL w 
Rzeszowie  do podpisywania w imieniu ORL w Rzeszowie 
wszelkich spraw pracowniczych dotyczących Prezesa ORL w 
Rzeszowie
Nr 24/2022 w sprawie ustalenia terminów posiedzeń ORL w 
Rzeszowie w 2022 r. 
Nr 25/2022 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie  w związku z przeniesieniem  z innej izby – dotyczy 
lekarza  Tomasz Gawlik
Nr 26/2022  w sprawie skierowania lekarza na kontynuację sta-
żu podyplomowego – dotyczy lekarza Tomasz Gawlik 
Nr 27/2022 w sprawie przyznania warunkowego prawa wyko-
nywania zawodu lekarza, lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje 
zawodowe poza terytorium  państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, wpisania na listę członków OIL  oraz wpisu do okrę-
gowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza  
Larysa Bilenka
Nr 28/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza Karol Węgrzyn 
Nr 29/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza Kornelia Mroszczyk 
Nr 30/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza Justyna Bury 
Nr 31/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza Arkadiusz Sulisz 
Nr 32/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza Julia Dziok- Skibińska 
Nr 33/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza Aleksandra Sikorska
Nr 34/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza cudzoziemcowi,  wpisania na listę  członków OIL w 
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Rzeszowie oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów – dotyczy lekarza  Iryna Matrunchyk
Nr 35/2022 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza, wpisania na listę  członków OIL w Rzeszowie oraz 
wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – 
dotyczy lekarza Magdalena  Selwa – Wilk 
Nr 36/2022 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki  lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-
czą – dotyczy lekarza Aleksandra Myszczuk 
Nr 37/2022 w  sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki  lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą – dotyczy lekarza Zbigniew Pest 
Nr 38/2022 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
dot.  „ XVII  Konferencja Naukowo- Szkoleniowa  - Postępy w 
Medycynie Sportowej „ Might and magic – medycyny sporto-
wej 2022” – przez podmiot  Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło 
w Dębicy 
Nr 39/2022 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Choroby śródmiąższowe płuc o różnej etiologii – okiem 
pulmonologa i radiologa” – przez podmiot Polskie Towarzy-
stwo Chorób Płuc Oddział Podkarpacki 
Nr 40/2022 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Ochrona Radiologiczna Pacjenta” w dniach 1-8.04.2022 r. – 
przez podmiot  QualyMed R. Laska, A.Lutak Spółka Jawna
Nr 41/2022 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Ochrona Radiologiczna Pacjenta” w dniu  08.04.2022 r. – 
przez podmiot  QualyMed R. Laska, A.Lutak Spółka Jawna
Nr 42/2022 w sprawie powołania Komisji ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Lekarza Okręgowej Rady Lekarskiej w 
Rzeszowie na okres IX kadencji (2022-2026)
Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w dniu 10 maja  2022 r.

Obecni wg listy obecności. 
Zebranie otworzył Prezes ORL  kol. Krzysztof Marchewka.
1. Wyznaczono przedstawicieli ORL do komisji konkursowych 
w osobach: 
- na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZZOZ w Nisku – kol. 
Krzysztofa Marchewkę 
- na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek  w Wojewódzkim Ze-
spole Specjalistycznym w Rzeszowie – kol. Małgorzatę Hałdys

2.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Me-
dycznego  MEDYK, którzy złożyli propozycję dzierżawy  loka-
lu gastronomicznego w siedzibie Izby Lekarskiej. Uzależnili 
wynajęcie piwnic od udostępnienia tarasów budynku wraz z 
możliwością przejścia obsługi lokalu przez salę posągową dla 
stworzenia kawiarni z muzyką, stolikami i parasolami. Człon-
kowie Prezydium nie wyrazili zgody na taki warunek. Wobec 
powyższego Centrum Medyczne Medyk wycofało się z propo-
zycji wynajmu pomieszczeń piwnic.

3. Zapoznano się z bieżącą korespondencją :
- pismem Prezesa NRL do  Podsekretarza Stanu  Ministerstwa 
Zdrowia  dotyczącym przyznawania warunkowego prawa wy-
konywania zawodu  

- apelem ORL Bydgoskiej Izby Lekarskiej  do Ministra Zdrowia, 
Narodowego Funduszu Zdrowia  Komisji Zdrowia Sejmu i Se-
natu RP  oraz NRL – w sprawie sytuacji w publicznej opiece 
stomatologicznej 

4. Podjęto uchwały : 
Nr 196/2022/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków 
OIL w Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Stanisław Dwornik 
Nr 197/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Maciej Cichosz 
Nr 198/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Michał Prokop
Nr 199/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Katarzyna Czekaj 
Nr 200/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Hubert Gałązka 
Nr 201/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Piotr Strzelecki
Nr 202/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Rafał Pietrewicz
Nr 203/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza YASSIR EL FARISSI 
Nr 204/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowa-
dzącym ten zakład – dotyczy lekarza Stanisław Dwornik
Nr 205/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prakty-
ki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – dotyczy lekarza 
Monika Małek 
Nr 206/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena  
Szlachta
Nr 207/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Edyta Gniewek 
Nr 208/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Paulina Bizoń 
Nr 209/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
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miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Jerzy Wilczek 
Nr 210/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie 
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Damian Śnieżek 
Nr 211/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Agnieszka 
Więckiewicz 
Nr 212/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w za-
kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem lecz-
niczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza Magdalena 
Noga- Kinel 
Nr 213/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Dorota Mądrzak 
Nr 214/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Janusz Starzec 
Nr 215/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywi-
dualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza An-
drzej Szetela
Nr 216/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – doty-
czy lekarza Szczepan Bełzak 
Nr 217/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 
podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – doty-
czy lekarza Grzegorz Sobusiak 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 17 maja 2022 r.

Zebranie otworzył Prezes ORL w Rzeszowie kol. Krzysztof Mar-
chewka. 
Obecni według listy obecności. 

1. Przystąpiono do wysłuchania kandydatów zaproponowa-
nych przez Wojewodę Podkarpackiego na konsultantów wo-
jewódzkich:
- lek. Ewa Maciąg na stanowisko Konsultanta w dziedzinie on-
kologii klinicznej
- lek. Małgorzata Pruchnik-Surówka na stanowisko Konsultanta 
w dziedzinie psychiatrii  dzieci i młodzieży

- lek. Klaudiusz Gerke na stanowisko Konsultanta w dziedzinie 
okulistyki
Po zaprezentowaniu się, poszczególni kandydaci na konsul-
tantów wojewódzkich odpowiadali na pytania członków Rady.
Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie nad wy-
daniem pozytywnych opinii dla kandydatów:
- lek. Ewa Maciąg 24 głosów „za”
- lek. Małgorzata Pruchnik-Surówka 23 głosy „za” przy jednym 
wstrzymującym się
- lek. Klaudiusz Gerke 19 głosów „za”, 4 głosy wstrzymujące się, 
1 głos przeciwny 
Na kolejną kadencję pozytywnie zaopiniowano kandydaturę 
dr n. med. Leszka Kłębukowskiego na stanowisko konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej. 

2. Przegłosowano wysokość  wynagrodzenia  w wysokości 
1800 zł brutto dla sześciu członków samorządu lekarskiego 
pełniących funkcje w organach OIL w Rzeszowie. 

3. Powołano Komisję turystyki, sportu i kultury ORL w Rzeszo-
wie.

4. Prezes lek. Krzysztof Marchewka oraz wiceprezes lek. Woj-
ciech Domka, delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy, złożyli spra-
wozdanie z przebiegu Zjazdu. 

5. Podjęto uchwały:

Nr 43/2022 w sprawie ustalenia ryczałtu dla członków samo-
rządu lekarskiego za wykonywanie czynności na rzecz OIL w 
Rzeszowie w IX Kadencji
Nr 44/2022 w sprawie powołania Komisji turystyki, sportu i kul-
tury ORL w Rzeszowie w IX Kadencji
Nr 45/2022 w sprawie ponownego przyznania prawa wykony-
wania zawodu lekarza cudzoziemcowi posiadającego prawo 
wykonywania zawodu lekarza przyznane na czas określony i 
dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru leka-
rzy i lekarzy dentystów OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Ro-
man Lebed
Nr 46/2022 w sprawie wydania duplikatu „prawa wykonywania 
zawodu lekarza” – dotyczy lekarza Piotr Michalski 
- Nr 47/2022 w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia na temat „7th Joint Preservation Congress” przez podmiot 
WhyNotTravel

Na tym posiedzenie ORL zakończono. 

Protokół z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

w dniu 24 maja 2022 r.

Zebranie otworzył Prezes ORL w Rzeszowie kol. Krzysztof Mar-
chewka. 
Obecni według listy obecności. 

1. Zapoznano się z prośbą lekarza stażysty o dofinansowanie 
dla niego zakupu dwóch aparatów słuchowych. Odmówiono, 
gdyż w chwili obecnej lekarz nie spełnia wymogów regulami-
nowych. 
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Z prac ORL

Zgodnie z regulaminem Funduszu Pomocy Koleżeńskiej moż-
na  wnioskować o zapomogę będąc członkiem Izby Lekarskiej 
przez co najmniej 12 miesięcy.

2. Odmówiono przyznania zapomogi losowej lekarce, która od 
29 lat nie wykonuje zawodu i nie płaci składek członkowskich.
Członkowie Prezydium po dokładnej  analizie Regulaminu 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej stwierdzili, że brak jest pod-
staw do wypłacenia  zapomogi.

3.  Zdecydowano o podwyższeniu o 20 % wynagrodzenia dla 
redaktora Biuletynu OIL.

4. Zapoznano się z pismem Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego w Rzeszowie skierowanym do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i do wiadomości naszej 
Izby o  przeprowadzenie  kontroli w podmiocie leczniczym, 
w którym wystąpiło podejrzenie stosowania produktów prze-
terminowanych.  W razie potwierdzenia tych podejrzeń OIL w 
Rzeszowie podejmie stosowne decyzje. 

5. Podjęto uchwały :
Nr 224/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Katarzyna Bednarz
Nr 225/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Joanna  Skura
Nr 226/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Paweł Raczoń 
Nr 227/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Marta  Lęcznar
Nr 228/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Maria Gałuszka 
Nr 229/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Magdalena Selwa –Wilk 
Nr 230/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Mateusz Szpunar 
Nr 231/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Konrad Szajnik 
Nr 232/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Dawid Łabądź
Nr 233/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-

czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Barbara Nowicka 
Nr 234/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Katarzyna Steciuk 
Nr 235/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Julia Rudnicka – Czerwiec 
Nr 236/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Mahdi Al – Jeabory
Nr 237/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Dominik Samotij 
Nr 238/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym pro-
wadzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Prithwish Chakraborty
Nr 239/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczni-
czym na podstawie umowy z podmiotem  leczniczym prowa-
dzącym ten zakład  - dotyczy lekarza Aneta Bobińska
Nr 240/2022/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy  lekarza Mateusz So-
łowiej
Nr 241/2022/ P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie indywidualnej  spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy  lekarza Katarzyna 
Wesolińska-Gąska
Nr 242/2022/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w 
zakładzie  leczniczym  na podstawie umowy  z podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład – dotyczy lekarza  Jerzy 
Wilczek 
Nr 243/2022/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą – dotyczy lekarza Olena Poshtar 
Nr 244/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. :” Postępowanie w stanach nagłych  u chorych leczo-
nych nowymi doustnymi antykoagulantami” przez podmiot  
Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu 
Nr 245/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. :”Bezsenność, lęk i inne następstwa  SARS-CoV2 u dzieci”, 
„Esogno – zastosowanie eszopiklonu w nowoczesnym lecze-
niu bezsenności” oraz „Diclovit – korzyści wynikające z połą-
czenia diclofenaku z witaminami z grupy B” – przez podmiot 
Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dębicy 
Nr 246/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia nt. :” 3 kolory endo” – przez podmiot „DENTECH” Edward 
Szczęcjh i S-ka Spółka Jawna 
Nr 247/2022/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształce-
nia nt. :”Zmiany w przepisach prawnych z zakresu medycyna 
pracy, które pojawiły się w latach 2020-2022”. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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Prawo

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

1. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  / Dz.U.22. 583, 830/

2. Ustawa o działalności leczniczej  / Dz.U.22.633 t.j/

3.  Kredyty na studia medyczne  / Dz.U.22. 665/

4. Choroby zakaźne powodujące obowiązek hospitalizacji / Dz.U.22. 680/

5. Metoda zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakażnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konflik-
tem zbrojnym na Ukrainie  / Dz.U.22.681/

6. Zm. rop. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia / Dz.U.22.744/

7. Zm. rozp. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.22. 752/

8. Zm. ustawy o zapobieganiu narkomanii / Dz.U.22. 763, 764/

9. Sposób ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej od 1.01.2022 r do 31. 12. 2022 
r.  / Dz.U.22. 774/

10. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.22. 787 t.j/

11.  Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Dz.U.22. 805/

12. Komisje lekarskie orzekające o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej  / Dz.U.22. 822 t.j/

13. Zm. rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz / Dz.U.22. 834/

14. Szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta  / Dz.U. 22 . 851 t.j/

15. Medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne , które mogą być wykonywane przez ratownika medyczne-
go  / Dz.U.22. 863 t.j/

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

17. Dostęp do informacji publicznej  / Dz.U.22. 902 t.j/

18. Uchylenie rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem 
SARS – Co V 2 / Dz.U.22. 926/

19. Zm. rozp. w sprawie programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Publicznego  / Dz.U.22. 955/

20. Rezerwa szczepionek oraz innych produktów leczniczych stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego  / Dz.U.22. 964 t.j/

21. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki długoterminowej  / Dz.U.22. 965 t.j/

22. Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze żródłami promieniowania jonizującego  / Dz.U.22. 967 t.j/

23. Szczegółowe zasady i tryb wstrzymywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych  / Dz.U.22. 969 t.j/

24. Pilotażowy program przeglądów lekowych  / Dz.U.22. 972/

25. Wyroby medyczne  / Dz.U.22. 974/

26. Metoda zapobiegania COViD 19  / Dz.U.22. 1003 t.j/

27. Zm. rozp. w sprawie elektronicznych stetoskopów / program pilotażowy/ w ramach poz / Dz.U.22. 1008/

28. Zm. rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii / Dz.U.22. 1025/

29.  Odwołanie na obszarze Polski stanu epidemii / Dz.U.22. 1027/

30. Ogłoszenie na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego  / Dz.U.22. 1028/

31. Zm. rozp. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych  / Dz.U.22. 1043./
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KREDYTY NA STUDIA MEDYCZNE
 
Z dniem 1 kwietnia 2022 r wchodzi w życie rozporządzenie. MZ w sprawie kredytów na studia medyczne .
Wniosek może złożyć student w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.
Obsługę kredytów prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Przepisy przewidują możliwość umorzenia kredytu w następujących 
sytuacjach:
- wykonywania zawodu na terytorium Polski przez 10 lat w okresie 12 lat liczonych od ukończenia studiów
- uzyskanie w w/w okresie tytułu specjalisty w dziedzinie uznawanej za priorytetową
- ze względu na trudną sytuację życiową
- trwałą utratą zdolności do spłaty zobowiązań.
Podstawa prawna : Rozp.MZ w sprawie kredytów na studia medyczne / Dz.U.22.665./

PRAwo Do śwIADCZEń obYwATElI UKRAINY

Od dnia 24 luty 2022 r obowiązuje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa, która między innymi reguluje prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa dotyczy:
•	 obywateli Ukrainy , którzy od dnia 24.02.2022 r przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium tego państwa w związku 

z działaniami wojennymi
•	 nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-

-ukraińska
•	 obywateli Ukrainy z Kartą Polaka  / bez wymogu bezpośredniego  przekroczenia granicy/
•	 członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka .
•	
Za osobę najbliższą ustawa rozumie : małżonka, wstępnych / rodzice, dziadkowie/ , zstępnych / dzieci, wnuki/, rodzeństwo, powi-
nowatych w tej samej linii lub stopniu / zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb/ , osobę pozostającą w stosunku 
przysposobienia oraz jej małżonka.

Zgodnie z art 37 tej ustawy obywatel Ukrainy jest uprawniony do opieki medycznej na zasadach przysługujących ubezpieczonym. 
Wyjątek stanowią świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej. Dzieciom przysługują szczepienia 
ochronne przewidziane w kalendarzu szczepień ochronnych.
Każdy obywatel Ukrainy może na swój wniosek otrzymać numer PESEL, który będzie również potwierdzał legalność pobytu w Polsce. 
/ nie jest to obowiązek/. Istotne jest jedynie przedłożenie dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej od 
dnia 24.02.2022 r.

Utrata uprawnień na podstawie tej ustawy następuje w wypadku wyjazdu z Polski na dłużej niż miesiąc albo w wypadku nabycia 
odrębnego prawa pobytu w Polsce.
Zasady wystawiania recept dla tej grupy osób nie będzie odbiegać do standardu recept wystawianych na rzecz pozostałych cudzo-
ziemców. Należy jedynie pamiętać , że w przypadku tej grupy uprawnionych należy w polu ‘’ Uprawnienia dodatkowe’’ zamieszczać 
oznaczenie ‘’ IN’’.

Środki na wskazane świadczenia są przekazywane NFZ z budżetu państwa.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12.03.2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  / Dz.U.22.583/.

oDSZKoDowANIA Z FUNDUSZU KoMPENSACYjNEgo SZCZEPIEń oChRoNNYCh

Z dniem 27 stycznia 2022 r weszły w życie przepisy przewidujące utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. 
Głównym żródłem jego finansowania maja być wpłaty od producentów szczepionek. Świadczenia z funduszy będą dotyczyć wyłącz-
nie osób u których w wyniku szczepienia ochronnego wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki działania niepożądane. 

Dodatkowym wymogiem będzie :
-hospitalizacja przez okres nie krótszy niż 14 dni albo
- wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na SOR lub izbie przyjęć .

Wysokość świadczenia będzie uzależniona od długości trwania hospitalizacji i wynosić będzie od 3 do 100 tys. zł. Wniosek będzie 
wnoszony przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego do Rzecznika Praw Pacjenta. Wniosku nie będą mogli składać spad-
kobiercy zmarłego pacjenta. Termin do złożenia wniosku wynosi 1 rok od dnia który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitaliza-
cji i będzie obciążony opłata w wysokości 200 zł.

Podstawa prawna : ustawa z dnia 17.12.2021 r o zmianie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  / 
Dz.U.22.64.
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Rozmowa z lekarzem Grzegorzem Siteniem, sportowcem roku 2019

Sport jest dla mnie odskocznią od pracy
Jest Pan lekarzem pediatrą, rzecznikiem Odpowiedzial-
ności Zawodowej przy OIL w Rzeszowie i znakomitym 
sportowcem, z wieloma osiągnięciami. Znamy Pana z 
licznych sukcesów narciarskich, ale to nie jedyna pasja. 
Jakie sporty Pan jeszcze uprawia?

 Nie tylko narty, bo zima w Polsce trwa od grudnia do mar-
ca, a potem zostaje cała reszta i też coś trzeba robić. Drugą 
ważną dla mnie ścieżką jest kolarstwo, z podziałem na kolar-
stwo szosowe i kolarstwo górskie czyli tak zwane MTB. Do 
tego staram się jeszcze raz, dwa razy w roku zaliczyć jakiś 
triathlon, ale nie jestem jeszcze na tyle mocny by zaliczyć 
Ironmena; jedna ósma mi wystarczy aby zabezpieczyć swo-
je ambicje. Oprócz tego uprawiam jeszcze windsurfing. Nar-
ciarstwo alpejskie bezwzględnie jest na pierwszym miejscu. 
Ale tuż za nim kolarstwo, bo mocno się w to wciągnąłem.  
Klimat się ociepla niestety i trzeba sobie znaleźć coś nowe-
go, a kolarstwo to dobry pomysł, bo nie potrzeba do tego 
ani gór, ani specjalnej pogody, w deszczu też można jeździć, 
ani specjalnego stroju. Potrzebny jest tylko sprzęt.

Na ostatnim Zjeździe NIL po przerwie spowodowanej 
pandemią, uhonorowano najlepszych lekarzy sportow-
ców. Z Podkarpacia było trzy osoby, oprócz Pana  dr Bog-
dan Solarski i dr  Mariusz  Faff. W Pana przypadku była 
to nagroda za osiągnięcia 2019 roku z  tytułem Lekarza 
sportowca roku 2019.  Miło jest dostać tytuł  Lekarza- 
sportowca roku?

To dla mnie duże wyróżnienie, bo nie mogę powiedzieć, bym 
od dzieciństwa był związany ze sportem. Najważniejsze dla 
mnie były dobre wyniki w nauce, więc temu poświęcałem 
najwięcej czasu. Choć sport był w tle, brałem zawsze udział 
w różnych zawodach, bieganiu, pływaniu, skokach w dal czy 
wzwyż, koszykówce. Sport zawsze gdzieś się przewijał ale na 
pierwszym miejscu była nauka, potem robienie specjalizacji, 
kariera zawodowa, rodzina jak najbardziej. Lata jednak lecą, 
teraz mam czas, mam możliwości, finansowe też, w związku 
z czym sport stał się dla mnie taką odskocznią od pracy. Jako 
lekarz spotykam się z chorobami, z ludzkim nieszczęściem, ze 
śmiercią, z chorobami przewlekłymi, których się nie da leczyć 
i z różnymi sytuacjami wypływającymi  z kontaktu z ludźmi. 
Uważam, że sport jest idealnym lekarstwem na tego typu na-
pięcia, na przepracowanie, wypalenie zawodowe i to co się 
z tym wiąże. Im dłużej wysiłek fizyczny trwa, tym lepiej. Stąd 
takie pasje jak kolarstwo. Gdy wsiada się na rower, to mini-
mum te dwie godziny trzeba jechać. Narciarstwo i kolarstwo 
bardzo się różnią. Na przykład w narciarstwie alpejskim, tre-
nujemy cały rok, a przejazd trwa minutę. W kolarstwie jest 
odwrotnie. Trenujemy różnie, natomiast same zawody trwają 
kilka godzin, ten wysiłek jest ogromny, ilość spalanych kalorii 
jest też duża. Rower jest idealnym rozwiązaniem na spalanie 
kalorii, na utrzymanie dobrej sylwetki. Jeżeli ktoś nie chce być 
otyły, nie chce mieć cukrzycy czy zawałów serca, incydentów 
naczyniowych, mózgowych czy kardiologicznych, to wydaje 

się, że taki długotrwały wysiłek na rowerze jak najbardziej jest 
wskazany i to na pewno rozwiązuje wiele rzeczy.

Codziennie jeździ Pan na rowerze?  

Staram się codziennie, ale bywają dni, że bardzo pada i re-
zygnuję albo mam na tyle zajęć, że kończy się dzień, nastaje 
mrok i jazda jest  niebezpieczna. Aczkolwiek bywało, że wsia-
dałem po zmroku zwłaszcza na rower górski i jeździłem le-
śnymi ścieżkami. Wrażenia są niezapomniane, jeśli ma się do-
bry sprzęt i dobre światło to odczucia są fantastyczne, trzeba 
jednak znać trasę i mieć umiejętności, bo zjazd pomiędzy 
drzewami z prędkością dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu 
kilometrów na godzinę w absolutnej ciemności, gdzie wi-
dać to co jest tylko przed tobą, nie oszukujmy się,  jest nie-
bezpieczny. Ale wyrzut adrenaliny i emocji jest tak duży, że 
zasłoni wszystkie zdenerwowania i stresy związane z pracą 
zawodową.

Rozumiem, że zdarza się taka mocna jazda na jakiś czas. 
Codziennie zapewne jest spokojniej. Czy do pracy dojeż-
dża Pan rowerem?

Do pracy mam blisko więc chodzę piechotą, staram się nie 
jeździć windą, bez względu na które piętro wychodzę. Moż-
na dojeżdżać rowerem do pracy ale tu pojawią się  problemy, 
gdzie ten rower schować, jak go zabezpieczyć przed złodzie-
jami. W przypadku takich profesjonalnych rowerów to za duże 
ryzyko bo one są bardzo drogie. A po drugie, jak się jedzie 
rowerem to potem trzeba wziąć prysznic, przebrać się i do-
piero iść do pacjentów. Mam kolegów, którzy tak robią. Znam 
dwóch stomatologów, zdecydowanie  lepszych ode mnie w 
sportach rowerowych, taki rygor sobie narzucili i mają efekty .
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Czy w jeździe rowerem najważniejsza jest adrenalina i 
rozładowanie emocji po stresie w pracy, czy też wyniki i 
współzawodnictwo ?

Oczywiście, że ważne są wyniki sportowe, jeździmy na zawo-
dy po to, żeby wygrać. Mimo, że znam swoje możliwości  i 
wiem jak mogę pojechać, to w czasie zawodów daje z siebie 
wszystko.  Na przykład na  Igrzyskach Olimpijskich  był sprint, 
czyli podjazd pod górę przez 6 km,  dałem z siebie wszyst-
ko, po czym dochodziłem do siebie przez 45 minut.  Jest to 
na pewno niezdrowe, bo takie przeciążenie daje ogromnie 
niedotlenienie i potem są zaburzenia metaboliczne, które 
musza się wyrównać. Ale jeżeli wejdzie się w sport to ważne 
są wyniki i dla nich jeździmy!   W każdej rywalizacji szuka się 
przed sobą jakiegoś wroga, którego trzeba dogonić i prze-
gonić.

A jakimi sukcesami sportowymi może się Pan pochwalić?

Podsumowaniem moich trofeów i najważniejszą nagrodą 
jest ta od której zaczęliśmy rozmowę  Lekarz Sportowiec 
Roku 2019. Osiągnięć mam sporo. Są wśród nich, 2 miejsce 
w SG Mistrzostwa Świata Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim 
2019, 3 miejsce GS Mistrzostwa Świata 2019, Mistrzostwa Eu-
ropy w Narciarstwie Alpejskim 2019: 1 miejsce w GS i SG, 3 
miejsce Sl ( 4 czas zawodów w SG),MTB Czudec 2019 1 miej-
sce, MTB Ropczyce 2019 3 miejsce 2 miejsce w Triatlonie Ra-
dymno 2019, 2 miejsce na Igrzyskach Lekarskich w Szosie na 
76 km, Klasyk Boguchwała 3 miejsce 2018, 
MTB Lubenia 3 miejsce 2018, i 3 miejsce 2021.
Wielokrotnie 1 miejsce w GS Mistrzostwa Polski Lekarzy w 
latach 2008-2022
W 2021: 1 miejsce na Igrzyskach Lekarskich w klasyku na szo-
sie i triatlonie,1 miejsce w SG Mistrzostwa Polski Lekarzy, 1 
miejsca w MTB i Szosie na Podkarpackich Mistrzostwach Le-
karzy 2019 i 2021.
2022: 1 miejsce i czas zawodów w SG na Mistrzostwach Pol-
ski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim, 3 miejsce w GS,1 miej-
sce w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Amatorów w Nar-
ciarstwie Alpejskim i 2 czas zawodów w Przemyślu w GS.

Oczywiście co podkreślam, dla mnie najważniejsza nagroda 
to Lekarz Sportowiec Roku 2019.

Praca lekarza jest stresująca i czasochłonna. Jak radzi 
sobie  Pan z organizacją czasu w ciągu dnia, tygodnia? 
Większość ludzi ma z tym kłopot.

Jest to duży problem bo czas trzeba sobie dobrze zorga-
nizować. Udało się mi to niestety dopiero kiedy zmieniłem 
pracę, teraz pracuję w prywatnym szpitalu, gdzie nie mam 
etatu tylko kontrakt, w związku z czym sam sobie odpowied-
nio dobieram godziny i ustalam terminy wizyt pacjentów. 
W sytuacji kiedy ma się etat i dyżury jest to bardzo trudne, 
aczkolwiek  można po zejściu po dyżurze wsiąść na rower i 
zrobić te 100-150 km na rowerze. O takich liczbach tu mówi-
my jeśli myślimy o kolarstwie szosowym. Ktoś kto mówi, że 
jeździ i jedzie 10 km, to on odpoczywa, relaksuje się, ale nie 
jeździ. Trzeba minimum zrobić od 3 tys. do 5  tys. km rocznie 
na rowerze, by mówić o sporcie rowerowym.  Koledzy z czo-
łówki jak Oskar Pluciński, Michał Palczak, czy Jacek Szczupak 
to myślę, że głęboko ponad 10 tys. km są w stanie zrobić 
na rowerze rocznie.  Oczywiście trzeba rozdzielić rower MTB, 
który daje dużą adrenalinę, wyrzut emocji związany z trud-
nością jazdy, od roweru szosowego, który oczywiście też da 
adrenalinę, zwłaszcza gdy się ścigamy. Gdy jednak jedziemy 
wytrzymałościowo na wycieczkę to przejechanie 150 km ze 
średnią 30 km na godzinę, to już jest wyczyn i trzeba wyci-
snąć z siebie te 150 do 200 watów.

Pasje sportowe dają Panu ogromną radość,  czy udało się 
zaszczepić to także Pana rodzinie?

 Na szczęście tak. W pierwszym rzędzie zaraziłem tym moją 
małżonkę, która ze mną jeździ zarówno  na nartach jak  i na 
rowerze. Jak ja jestem w stanie zrobić rocznie te 5-6 tys. km, 
to ona 3- 4 tys. km robi bez problemu.  Jeździmy razem i bar-
dzo sobie to cenię, że udało mi się wciągnąć w to rodzinę, 
jeździ też syn ale dużo więcej ode mnie, jest w stanie zrobić 
10 tys. km rocznie. Ważne jest to, żeby pasja nie przysłaniała 
rodziny i aby rodzina albo tę pasję zaakceptowała albo wręcz 
brała w niej udział; ta druga wersja jest znacznie lepsza, bo 
wtedy się  integrujemy i mamy co robić we wspólnym czasie 
wolnym. Dla mnie jest to układ idealny, rodzinnie w wolnej 
chwili patrzymy jaką wybrać trasę i gdzie pojechać  rowe-
rem, do Odrzykonia i z powrotem, na Solinę i z powrotem, 
czy tylko do Dynowa i z powrotem. 

Jakie trasy rowerowe Pan najczęściej wybiera?

Staram  się tak je  wybierać, by nie tylko się zmęczyć 
ale by były one ładne widokowo. Wydaje mi się, że 
najładniejsze tereny są na południe od Rzeszowa, 
jeździmy tam w okolice Izdebek, Brzozowa, czy 
bardziej na zachód w okolice Pstrągowej, Wielopo-
la Skrzyńskiego czy Małej z posągiem Chrystusa na 
górze, podobnym do tego w Rio De Janerio. Ten 
krajobraz  zawsze się zmienia, inny jest na wiosnę, 
inny w  jesieni, a jeszcze  inny w lecie. Teraz mamy 
przepiękną soczystą zieleń, olbrzymie połacie kwit-
nących rzepaków, potem kołyszące się łany zbóż, a 
jeszcze później różnobarwny las. To wszystko jest 
bardzo urokliwe. Perspektywa z roweru jest zupeł-
nie inna niż z samochodu, z roweru dostrzegamy i 
smakujemy o wiele więcej. 
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żeby było tak pięknie jak jest, musiał być jakiś początek. 
Powiedział Pan, że ten sport nie był pasją od dzieciństwa. 
Jak się więc zaczęło ?

 W rowery weszliśmy w 2011 roku. Wcześniej owszem jeź-
dziliśmy na rowerach górskich, bardzo amatorskim sprzęcie. 
Byłem w stanie w weekend przejechać 16 km, popołudniu 5 
km i to było wszystko. Przez przypadek wciągnęliśmy się w 
taką kolarską grupę MTB, w której koledzy pokazali nam jak 
wyglądają trasy, jak można ładnie jeździć, weszliśmy w cykl 
zawodów Cyklokarpaty  organizowanych tutaj w okolicach 
Rzeszowa. Moje pierwsze zawody MTB zaczęły się od  Strzy-
żowa. Jak zobaczyliśmy jakie są piękne tereny, jakie górki, jak 
wygląda rywalizacja, zgranie zespołu, jakie wycieczki można 
robić, to powoli zaczęliśmy zmieniać sprzęt na coraz to lep-
szy i szybszy. Jeździliśmy  dwa, trzy, cztery, pięć razy w tygo-
dniu, nasza wydolność fizyczna pomału się poprawiała. I tak 
z kolarstwa MTB weszliśmy też w kolarstwo szosowe. Kolar-
stwo szosowe różni się tak od MTB jak narciarstwo zjazdowe 
od narciarstwa biegowego. Jedno i drugie ma swoje zalety i 
jest to absolutnie co innego. 

Rowery to 2011 rok, a wcześniej była jakaś myśl o sporcie?

Odkąd pamiętam, zawsze się ruszałem, motywował mnie do 
tego mój tata. Natomiast do sportów wyczynowych czy to 
narciarskich czy rowerowych, to nie ukrywam zachęcił mnie 
kolega śp. Jasiu Plaskacz. To on mnie zaraził sportem, pokazał 
pierwszy rower karbonowy, wyścigowy, zaraził mnie też ko-
larką i jazdą na szosie, wciągnął mnie w triathlon. Z Jaśkiem 
znam się od liceum, czyli mówimy o latach osiemdziesiątych. 
Natomiast w sport wciągnąłem się zdecydowanie później. 
Koniec lat dziewięćdziesiątych  to były te początki i głów-
nie narciarstwo alpejskie. W rowery też mnie Jasiek wciągnął, 
były to lata 2010-2011.

Jakie plany sportowe jeszcze na ten rok, co będzie w 
okresie letnim?

Niestety sport ma to do siebie, że zdarzają się w nim urazy. 
Jestem teraz rekonwalescentem i muszę się rehabilitować. 

Nie powinienem brać  udziału w zawodach wyczynowych 
choć trochę mnie kusi bo imprez jest kilka, 2 czerwca w 
Bychawie  pod Lublinem są Mistrzostwa Polski, potem 12 
czerwca jest nasz klasyk podkarpacki tutaj z Lubeni, później 
myślę, że będą jeszcze zawody w okolicach Gorlic, które lubię 
ze względu na niesamowite widoki. Na koniec we wrześniu 
na pewno mam zamiar wystartować w naszych zawodach 
MTB na Podkarpaciu w Lubeni. Na więcej się nie odważę  ze 
względu na stan kolana, chcę je oszczędzić, aby mi w grud-
niu nie odmówiło posłuszeństwa  na nartach.

To na koniec naszej rozmowy zapytam jakie wrażenia po 
obejrzenia wystawy fotografii poświęconej kolarstwu, 
która jest prezentowana na dziedzińcu Pałacyku Lubo-
mirskich, czyli na podwórku Okręgowej Izby lekarskiej w 
Rzeszowie?  Powróciły jakieś wspomnienia?

Wróciło wspomnienie moich pierwszych zawodów które 
odbywały się właśnie w tym miejscu na Alei Kasztanowej w 
1972 roku, zdobyłem tam pierwsze miejsce, miałem wtedy 6 
lat, do tej pory mam w domu dyplom z tych zawodów. 
A sama wystawa przywodzi na myśl czasy dzieciństwa i po-
strzegania kolarzy przez dorastającego chłopca.  Są tutaj na 
fotografiach starzy mistrzowie jak Stanisław  Szozda, Ryszard 
Szurkowski, ale też kolarze pochodzący  z tego regionu, na 
archaicznych rowerach z charakterystycznym barankiem. 
Od nich nauczyłem się takiej chytrej sztuczki, kiedy wysiłek 
trwa ponad godzinę, dwie czy cztery godziny, to przy takim 
wydatku energetycznym oprócz uzupełniania płynów, trze-
ba uzupełnić też węglowodany. I tutaj przypomina się stara 
szkoła Szurkowskiego i Szozdy, którzy w kieszeni wozili kostki 
cukru z kropelką wódeczki na każdej kostce.

Obserwuję tę wystawę z uśmiechem, bo kolarstwo bardzo 
zmieniło się przede wszystkim pod względem sprzętu. Tu 
podobnie jak w rozwoju telefonii komórkowej, dziś mamy 
malutkie smartfony z inteligentnymi funkcjami, kiedyś były 
wielkie  alcatele. Tak jest i z rowerami. Pokazane tu na zdję-
ciach rowery, przeciętnie ważą 14-20 kg, dzisiejsze rowery 
mogą ważyć już tylko 6 kilogramów. Jak patrzę na te zdjęcia 
to przerzutek było 4-5, w tej chwili mamy z przodu dwa blaty, 

z tyłu 11-12 rzędów, przerzuca się to wszyst-
ko w oka mgnieniu, zwłaszcza jak przerzutka 
jest elektryczna. Teraz w ogóle na rynku są 
rowery elektryczne. Jest to świetna alterna-
tywa dla ludzi, którzy chcą zaliczyć te same 
trasy które my rowerzyści zaliczamy wyczy-
nowo.  Dzięki temu udogodnieniu każdy w 
miarę sprawny człowiek  może podziwiać 
piękne widoki, ale też mieć wysiłek, bo ro-
wer elektryczny nie jedzie sam, tylko siłą na-
cisku mięśni przyspieszamy lub zwalniamy, 
wymaga to też wysiłku, choć nie tak dużego 
jak w przypadku nas sportowców. Jest to  
też pomysł na wspólny wyjazd np. rodzinny, 
gdzie nie wszyscy mają jednakową  kondy-
cję,  a z pomocą roweru elektrycznego wszy-
scy mogą podziwiać trasę i piękne widoki.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Póki będą chętni, nasz Rajd będzie organizowany

Rozmowa z dr Marią Szuber, prowadzącą  Rajdy Górskie Służby Zdrowia organizowane przez  Okręgową 
Izbę Lekarską w Rzeszowie

Przed nami wakacje i  kolejny  Rajd górski Służby 
Zdrowia organizowany przez OIL w Rzeszowie. Jakie 
były jego początki i kiedy dla Pani zaczęła się ta przy-
goda? 

Moja „przygoda” z rajdem zaczęła się  w 1992 roku,  po-
czątkowo byłam uczestnikiem, potem już prowadzącą 
rajd.  Rajdy rozpoczęły się w połowie lat sześćdziesią-
tych. Wiem ze wspomnień  śp. dr. Mariana Hadło „Bacy”, 
że pomysłodawcami zorganizowania sierpniowego, 
pieszego rajdu w Bieszczadach dla pracowników  służ-
by zdrowia z całej Polski, byli Stanisław Gorczyca i Adam 
Hepner, członkowie Zarządu Okręgu Związku Zawodo-
wego Pracowników Służby Zdrowia oraz  Marian Hadło z 
Koła PTTK przy ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Zostali oni „ojcami” 

Ogólnopolskiego Rajdu Służby Zdrowia w Bieszczadach, 
który był organizowany co roku, zawsze w pierwszym ty-
godniu sierpnia. To była połowa lat sześćdziesiątych, taka 
forma rekreacji cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Z roku na rok było coraz więcej chętnych do uczestnic-
twa w rajdzie. W I rajdzie wzięło udział 198 uczestników, 
w II-354, a w III-483. Impreza ta rozrosła się niebywale 
i przynosiła duży splendor a jak to bywa - sukces miewa 
wielu ojców, doszło do pewnych zawirowań  i pomysło-
dawcy zostali odsunięci od organizacji rajdu. Pisał o tym 
z goryczą  w swoich wspomnieniach  Marian Hadło. 

Rajd miał różne nazwy: Ogólnopolski Rajd Pieszy Służby 
Zdrowia w Bieszczadach, Rajd Bieszczadzki Służby Zdro-
wia. Po raz ostatni w tamtej epoce rajd odbył się w 1981 
roku.  Po 10-letniej przerwie został reaktywowany w 1991 
roku przez OIL w Rzeszowie oraz NSZZ Solidarność przy 
ZOZ nr 1, poprowadzili go lekarze Marian Hadło i Ryszard 
Zawiślak. Od 2000 roku organizatorem jest Komisja Spor-
tu i Turystyki ORL w Rzeszowie a „komandorem”, po przej-
ściu na rajdową emeryturę obu kolegów został dr Alfred 
Orłowski. Od kilku lat ja prowadzę Rajd, pomaga mi kole-
ga Antoni Bereś i nasi rajdowicze, którym w tym miejscu 
serdecznie za to dziękuję.   Od 1991 jest to Rajd Górski 
Służby Zdrowia „Bieszczady …”, nie zmieniliśmy nazwy 
z szacunku dla tradycji i jej pierwszych organizatorów. 
Utrzymaliśmy też termin-pierwszy tydzień sierpnia (lub 
przełom lipca i sierpnia)- bo „baca” twierdził, że wtedy 
mamy zagwarantowaną „rajdową” pogodę. 

Biwakujecie w różnych bieszczadzkich miejscach  czy 
macie stałą bazę wypadową na trasy?

Przez kilka lat, w trakcie ponad tygodniowego trwania 
rajdu, zmienialiśmy 2-3 razy miejsce biwakowania. Od 
prawie 20 lat mamy stałą bazę namiotową. Do 2013 
roku rozbijaliśmy się w Mucznem, pięknym, kiedyś za-
pomnianym miejscu, na końcu „bieszczadzkiego świa-
ta” . Po remoncie ORW „Pod Bukowym Berdem” nie ma 
tam miejsca i zgody na rozbicie naszych namiotów. Rajd 
przeniósł się więc w inne, spokojne, rzadko odwiedza-
ne przez turystów miejsce. Od kilku lat  stacjonujemy  w 
Zatwarnicy, przy Ośrodku Wypoczynkowo - Szkolenio-
wym, w którym mieszka część „rajdowiczów”. Przez cały 
tydzień mamy do dyspozycji autokar, nie ma więc pro-
blemu z dowozem do i z miejsc wyjścia i zejścia z tras 
turystycznych.

Turystyka

Marian Hadło „Baca „ i Ryszard Zawiślak
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Jak wygląda rajdowe życie?

Rajd to przede wszystkim wędrówki szlakami górskimi z 
przewodnikiem. Mamy codziennie dwie trasy o różnym 
stopniu  trudności i dwóch przewodników. Przez 30 lat 
uczestnicy rajdów  poznali w Bieszczadach wszystkie 
„kultowe” miejsca, dlatego przewodnicy starają się poka-
zać  również te mniej uczęszczane, często zapomniane 
trasy. Uczestnicy rajdu wędrują też sami, indywidualnie, 
chodzą na grzyby lub nad strumyk lub nic nie robią, tak 
też można.

Poza wędrówkami, w trakcie rajdu organizowane są   
również  konkursy: fotograficzny, rysunkowy dla dzieci, 
piosenki rajdowej. Kiedyś dużym zainteresowaniem cie-
szyły się  zawody sportowe: turniej piłki siatkowej oraz 
tenisa stołowego, badminton, strzelanie do celu. Dzieci 
mają swój program: zawody rajdmageddon, zajęcia ta-
neczno-wokalne, w tamtym roku dodatkowo warsztaty 
zielarskie. Staramy się także organizować mini koncerty. 
Poznaliśmy grupę muzyczną Dom o zielonych progach, 
grającą poezję śpiewaną i piosenkę turystyczną, śpie-
wały nam również Wołosatki, harcerski zespól wokalno 
–instrumentalny, który stworzył swój własny niepowta-
rzalny styl i od lat promuje bieszczadzką piosenkę tu-
rystyczną. Bieszczady to kraina bardzo ciekawych ludzi 
nazywanych  „bieszczadnikami”, poznaliśmy niektórych 
z nich jak choćby  „bieszczadzkiego zaklinacza koni” Ry-
szarda „Prezesa” Krzeszewskiego z Chmiela, hodowcę 
koni, który potrafi pięknie opowiadać o tych wyjątko-
wych zwierzętach.

Po trudach wędrówki są wieczorne rozmowy  z zapro-
szonymi gośćmi, na różne tematy, głównie te związane 
z dawnymi Bieszczadami i życiem ich mieszkańców. Pre-
lekcje prowadzą również uczestnicy rajdu, opowiadają o 
swoich osiągnięciach, przygodach, hobby. Prezentacje 

są różne i bardzo ciekawe, od życia pilotów myśliwców 
wojskowych, przez prezentację prac nad ekologiczny-
mi sztućcami, do misji kolegi okulisty w Afryce. Można 
też nauczyć się na warsztatach tworzenia bojkowskich 
bransoletek i innych ozdób, szycia torebek z filcu, roz-
poznawania ziół czy tajników make up. Wieloletnią tra-
dycją są wieczorne spotkania przy gitarze i turystycznej 
piosence. 

Przez tyle lat Rajd stał się dużym wydarzeniem tury-
stycznym w środowisku lekarskim. Skąd przyjeżdża-
ją tu lekarze –turyści?

Rajd jest imprezą ogólnopolską, przyjeżdżają lekarze z 
rodzinami z całej Polski, zazwyczaj z 12-14 okręgowych 
izb lekarskich, z  prawie wszystkich województw. Liczba 
uczestników w ostatnich latach to 170-200 osób, w tym  
aż 35-45 to dzieci do lat 12! Najmłodsza uczestniczka, Ma-
rysia, miała w 2019 roku tylko 3 m-ce. Przyjeżdżają kilku-
pokoleniowe rodziny, dziadkowie z dziećmi i wnukami. 
Dzieci, które 20 lat temu bywały na rajdzie z rodzicami, 

teraz przywożą pod namiot swoje 
dzieci. Mamy kilka, a może nawet 
kilkanaście, takich rodzin. Przyjaź-
nie, zwłaszcza między dziećmi, za-
wiązane na rajdzie utrzymują się 
również poza nim. Najpiękniejszym 
momentem rajdu jest powitanie, 
pierwsze spotkanie przyjaciół, zna-
jomych, którzy czasem widzą się 
tylko ten jeden raz w roku. 

Jak wygląda zainteresowanie 
rajdami w tych ostatnich latach, 
czy pandemia miała jakiś wpływ 
na wzrost lub spadek zaintere-
sowania tą formą wypoczynku 
organizowaną przez samorząd 
lekarski?

Turystyka
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Zainteresowanie rajdem nie zmniejsza się od kilku do-
brych lat, nawet w czasie pandemii, ale z 20 letniego 
doświadczenia organizatora  wiem, że przyjdzie taki mo-
ment, kiedy będzie 80-100 uczestników, a może nawet 
mniej. Już tak było. Część osób nie chce już lub nie może 
spać pod namiotem, a zaplecze hotelowe w Bieszcza-
dach dla tak dużej grupy jest niewystarczające. Zapew-
ne też część rajdowiczów będzie chciała spędzić urlop w 
cieplejszym klimacie, w większym komforcie itp. To zmia-
ny, które dotykają całe społeczeństwo, stajemy się bar-
dziej wygodni.   Zapewniam jednak, że póki będą chętni 
na taki odpoczynek to nasz rajd będzie organizowany.

Przed nami kolejny rajd, ruszacie już w lipcu, jakich 
atrakcji mogą spodziewać się uczestnicy wyprawy?  

Rajd Górski Służby Zdrowia Bieszczady 2022, rozpoczyna 
się oficjalnie 30 lipca, a kończy 7 sierpnia z bazą namio-
tową i hotelową w Zatwarnicy, pogoda jest zapewniona 
(jaka będzie, zobaczymy), nowa Chatka Puchatka czeka 
na rajdowiczów, trasy górskie opracowują przewodnicy.  
W tym roku wrócimy do konkursu „Jaka to melodia raj-
dowa” ale w innej odsłonie, może uda się zorganizować 
obserwacje rozgwieżdżonego nieba, będą spotkania i 
prelekcje, gry i zabawy dla dzieci. Program rajdu jest w 
trakcie uzgodnień i przygotowań, mam nadzieję, że bę-
dzie gotowy na początku lipca. Będziemy wdzięczni za 
podpowiedzi i pomysły. Informacja o rajdzie, karta zgło-
szenia  oraz Śpiewnik rajdowy znajdują się już na stronie 
naszej Izby. 

Turystyka

Bieszczadzki zaklinacz koni z grupą rajdowiczówfoto archiwum OIL

Pozostaje więc tylko powiedzieć: Ahoj, bieszczadzka 
przygodo! Dziękuję za rozmowę.
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XVII  Mistrzostwa  Polski
Lekarzy w Pływaniu
Dębica 2021/2022

W DNIACH 21-23 KWIETNIA 2022 ROKU PO RAZ 17-Ty 
ODByŁy SIę  XVII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZy W 
PŁyWANIU DęBICA 2021/2022.

Na starcie zawodów stanęło 81 zawodników, w tym 35 ko-
leżanek, z 16-tu Okręgowych Izb Lekarskich. Trzydniowe 
Mistrzostwa odbyły się w 4 sesjach pływackich, ostatnia se-
sja w dniu 23 kwietnia 2022 to tradycyjny, rozegrany po raz 
9-ty Memoriał im. dr K. Kaźmierczaka.

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

Po sesjach popołudniowych w pierwszym  i drugim dniu 
zawodów odbyła się XVII Konferencja „Postępy w medy-
cynie sportowej”.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycy-
ny Sportowej dr n. med. Andrzej Bugajski objął honorowy 
patronat Konferencji.

Zwycięstwo w rywalizacji drużynowej OIL odniosła ekipa 
Śląskiej OIL  przed ekipą Podkarpackiej OIL i Łódzkiej OIL.
Najlepszą zawodniczką Mistrzostw została  Aleksandra STA-
SIAK z Pomorskiej OIL, a w klasyfikacji wśród mężczyzn Ma-
rek TRZENSIOK ze Śląskiej OIL.

Sport
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Półmaraton lekarski
10 kwietnia w Rzeszowie odbył się półmaraton, w trakcie 
którego miała miejsce, przebiegająca pod patronatem OIL, 
klasyfikacja lekarzy. Do rywalizacji w tej kategorii stanęło je-
denastu zawodników- kobiet i mężczyzn. Było dość chłod-
no, wiał zimny wiatr ale atmosfera była bardzo dobra. Wśród 
kobiet zwyciężyła, debiutująca na tym dystansie, dr Marceli-
na Rusinek, drugie miejsce zajęła dr Małgorzata Banach-Hel-
man a trzecie dr Barbara Lal. Wszystkie panie z Rzeszowa.  
Najszybszy z mężczyzn, dr Maciej Cichosz z Rzeszowa, nie 
został z powodu niedopatrzenia, sklasyfikowany jako lekarz. 
Miejsca na podium wywalczyli: dr Wiktor Okoński z Jasła, dr 
Ibrahim Shadi z Lublina i dr Bartłomiej Guzik z Rzeszowa.
Następne zawody biegowe lekarzy są planowane na po-
czątek października w ramach Biegu o Puchar Pratt and 
Whitney. Tym razem krótszy, pięciokilometrowy dystans.
Na zdjęciu najszybsi lekarze-półmaratończycy Marcelina 
Rusinek i Maciej Cichosz, prywatnie narzeczeni.

lek. Małgorzata Piela

Nagrodę im. dr K. Kaźmierczaka „Największy Talent Mi-
strzostw” Kapituła przyznała prof. dr hab. n. med. Janu-
szowi EMERICHOWI z Pomorskiej OIL za znaczący postęp 
sportowy  i zaangażowanie naukowe w konferencjach na-
ukowych organizowanych podczas Mistrzostw.
Na uroczystym zakończeniu Mistrzostw zwycięskim eki-
pom oraz koleżankom i kolegom w klasyfikacji indywidual-
nej wręczono Puchary i Dyplomy.

Organizatorzy i Uczestnicy  kończąc  XVII Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Pływaniu życzyli sobie ponownego spotkania za 
rok  na dębickim basenie po raz XVIII -ty.

Ze sportowym pozdrowieniem.
Janusz Bieniasz

Sport

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

Ogłoszenie
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NIE  SAMĄ PRACĄ
    LEKARZ  ŻYJE...

Lek. med. Anna Siwińska - Z pamiętnika doktora

Po czasie pandemii, w obliczu zagrożeń, ograni-
czeń i restrykcji czekaliśmy cierpliwie prawie trzy 
lata na próbę powrotu do tego, co było przed pan-
demią, czyli naszego ulubionego podróżowania. 
Chociaż w moim przypadku, pokonując kolejne 
stopnie wymagań, podróżowałam także w trakcie 
pandemii. Łatwo nie było, ale było warto. Po pierw-
sze prawie nigdzie nie było turystów. Zero tłoku na 
parkingach we Włoszech. Na ciągnących się kilo-
metrami plażach Sycylii czy Sardynii-jedna, dwie 
osoby. To przed pandemią było nie do pomyślenia. 
Do tego było tak mało osób, że i bilety lotnicze były 
tańsze, i apartamenty. Restauracje działały, wytę-
sknieni właściciele przychylali nieba epizodycznie 
pojawiającym się turystom. Rachunki były całkiem 
akceptowalne. I tak od 2020 roku do lutego 2022, 
kiedy to nastąpił punkt zwrotny dla całego świata. 
Zniknęły raporty o pandemii. Nikt nie oczekuje od 
nas paszportów covidowych ani formularzy lokali-
zacji pasażerów.

Dzikie tłumy na lotniskach, o żadnym dystansie po-
między pasażerami nie ma mowy. Maseczki widziałam 
okazjonalnie  pracowników lotnisk, czy autobusów. 
 
Dziś wróciłam z wybrzeża Amalfitańskiego we Wło-
szech, gdzie z trudem można było się przedrzeć przez 
tłumy ludzi, o zaparkowaniu auta nie można było na-
wet pomarzyć. Znowu godziny czekania na zarezer-
wowany uprzednio stolik, rozpoczynanie kolacji o 
22.30 zamiast o 21szej. Na plażach trudno było znaleźć 
kawałek wolnego piasku. W smogu i upale nie docze-
kałam się wrażenia, że to właśnie najpiękniejsze wło-
skie wybrzeże. Ponieważ  bywałam wcześniej w Puglii,  
Kalabrii, czy wielokrotnie na Sycylii, to tamtejsza nie-
wiarygodnie błękitna woda, skaliste wybrzeża ze zło-
tymi połaciami piasku, są dla mnie najpiękniejsze. Wło-
skie, sycylijskie miasteczka, które ożywają po zmroku 
są cudownie oświetlone. Biały marmur lub wypole-

rowany wapienny trotuar oddają ciepło słonecznego 
dnia przez całą noc. W nocy spacer po miasteczku 
Noto, które jest sycylijską perłą barokowej architek-
tury, dostarcza niesamowitych wrażeń. Gdziekolwiek 
skierujesz wzrok, tam coś niezwykłego. Castellamare 
Del Golfo na północy Sycylii -pomiędzy Palermo i San 
Vito Lo Capo, też urokliwe miasteczko, szczególnie 
w okresie lata. W pobliżu dla wtajemniczonych-moż-
na odnaleźć Cala Bianca i Cala Rossa, z przecudowną 
szmaragdową wodą.  Z tego miejsca łatwo się udać 
do Trapani, zobaczyć Saline di Trapani, wjechać ko-
lejką linową na wzgórze Erice, z niesamowitym wi-
dokiem na całe Trapani i zachodnie wybrzeże Sycylii. 
W okresie  pandemii udało mi się również odwiedzić 
Scala Dei Turchi, na południu Sycylii, uderzająco białe 
klify, zbudowane z warstwowo układających się skał. 

To jedno z tych niesamowitych cudów natury, które 
zostają na zawsze w pamięci naszych oczu. Dla mnie 
Włochy są miejscem, gdzie szczególnie miejscowi 
przykładają dużą wagę do jakości spożywanych pro-
duktów. Trochę warto popytać, poszukać tego, co w 
każdym regionie najciekawsze i charakterystyczne, jak 
mozzarella di bufala w okolicach Salerno, czy trufle w 
Toskanii. Neapol jest niesamowity jeśli chodzi o wraże-
nia kulinarne. Ja we Włoszech zawsze staram się zjeść 
jagnięcinę. Nie jestem wegetarianką. W Polsce dość 
trudno ją kupić, więc korzystam z tej możliwości we 
Włoszech. I do tego, najlepiej przyrządzam ją sama, 
po latach doświadczeń. Włoskie lody są nieziemsko 
smaczne, szczególnie figowe na Sardynii, ale dla mnie 
odkryciem było smażone ciasteczko z riccota w środ-
ku o nazwie Iris do porannego espresso, charaktery-
styczne dla regionu Palermo.

Podróżuj, zwiedzaj, jedź...
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Muzyczne felietony doktora Ciepieli

leszek  dla leszka  to …  armaty ukryte w kwiatach,   Suffe-
ring  a  może to co wydarzy się  …  „Nim nadejdzie dzień” … 

Niedziela popołudnie. Dzięki Ince i Jankowi razem  
z Irą znów  jedziemy do Rzeszowa.  Wieczorem na 
scenie Filharmonii Podkarpackiej wyjątkowy i niepo-
wtarzalny koncert, zagra Leszek Możdżer,  wspaniały,  
wirtuozerski i pełen emocji,  gdzie brzmienie i klimat 
budowane są impresją oraz nastrojem  i niepowtarzal-
nym jedynym w swoim rodzaju stylem wykonania. 

Leszek Możdżer to pianista wyjątkowy. Grając solo 
czy w zespole, jako  kompozytor  czy interpretator za-
równo standardów jazzowych jak i muzyki filmowej , 
rozrywkowej a nawet   klasycznej pozwala  przenieść 
się z myślami do innego wymiaru pełnego uniesienia, 
czasem smutku, czasem stanu gotowości do poświę-
cenia i  walki w słusznej sprawie.  
Artysta wszedł na scenę i bez słowa komentarza za-
grał. Mijały kolejne utwory, każdy z nich dawał wiele 
radości, odczucia piękna, niesamowitość formy i inter-
pretacji. 
 
Artysta zawsze najpełniej  odnajduje się w projektach 
solowych takich jak nasze dzisiejsze spotkanie oraz w 
innych projektach choćby autorskim trio z Larsem Da-
nielssonem i Zoharem Fresco czy w duecie z Holland 
Baroque. Jest za każdym razem objawieniem nowej 
stylistyki w muzyce jazzowej,  niesamowitym  autor-
skim stylem prezentacji utworów własnych, zarówno  
jazzu i muzyki klasyków fortepianu … 

Koncert trwał, ciągle nowe tematy wybrzmiewały nie-
samowitym tchnieniem gdzie brzmienie       i klimat  
był impresją oraz niepowtarzalnym nastrojem chwili 
aby  nagle jakby gdzieś z zaświatów zabrzmieć  wie-
loma głosami  znanego nam wszystkim utworu. Po 
chwili stawało się jasne, to dzieło  Fryderyka Chopina, 
który  za pomocą  lawiny dźwięków fortepianu wy-
raził swój ból po upadku powstanie listopadowego.  
To etiuda  c-moll op.10 nr 12, ostatnia  z cyklu etiud.  
Nazwana rewolucyjną bo powstała w gorącym czasie 
walk o Warszawę, ostatnich akcentów powstania listo-
padowego. Zawsze czy  w wykonaniu klasycznym  czy 
tu w interpretacji jazzowej brzmi z uderzającą siłą,  a 
dźwięki zdają się wołać o pomstę dla ofiar  walk po-

wstańczych  …  zakończenie działa uspokaja bo  …  
jak zawsze  w historii to my ostatecznie zwyciężymy.  

Choć wiadomo powszechnie, że dzieło to wymaga  
nie lada kunsztu  umiejętności  technicznych to co 
słyszeliśmy ze sceny to nieprzebrane bogactwo arty-
styczne a w wykonaniu Leszka Możdżera stanowiło  
niedoścignioną , nieprzebraną skarbnicę dźwięków, 
emocji i kunsztu.  W oryginale tempo utworu  etiudzie 
tempo jest dość szybkie, zwłaszcza pierwszych tak-
tów, a w wykonaniu jazzowym staje się jeszcze szyb-
sze, z wyraźnym wręcz idealnym,  niespokojnym tłem 
dla punktowych akordów wybijanych w rytmie prawą 
dłonią mistrza. 

Potem Lars Danielsson i „Suffering”.   Utwór niesa-
mowity,  utwór o cierpieniu jakie najpełniej wyraża 
dźwięk kontrabasu a w sumie porywający i wspania-
ły.   Twórczość Larsa Danielssona i Leszka Możdżera to 
nieprzebrane bogactwo niesamowitego jazzu w po-
łączeniu dźwięków fortepianu, wiolonczeli, gitary czy 
kontrabasu …  

Muzyka ustała na moment, Leszek Możdżer ze sceny 
wymienił nazwisko kompozytora kolejnego utwo-
ru, padło nazwisko Krzysztofa Komedy a właściwie 
Krzysztofa Trzcińskiego, genialnego twórcy muzyki 
filmowej.  Z wykształcenia lekarza, specjalisty laryn-
gologa.  Dzięki swej oryginalnej wizji jazzu na zawsze 
pozostanie, wspaniałym twórcą muzyki  w historii pol-
skiego jazzu i  muzyki filmowej. Już nie pamiętam czy 
padł tytuł utworu , pewnie tak po pierwszych taktach  
właśnie dzisiaj,  późnym wieczorem 15 maja 2022 roku 
tu nagle spod palców Leszka Możdżera zabrzmiał te-
mat główny filmu „Prawo i pięść”. „Polski western” - tak 
określili recenzenci film Jerzego Hoffmana i Edwarda 
Skórzewskiego.  W „Prawie i pięści”  akcja filmu toczy 
się po wojnie na ziemiach zachodnich,  czekających 
na swoich pionierów i osadników. Ziemie te zasiedla-
no wygnańcami ze wschodu, zwalnianymi z Wojska 
młodymi ludźmi,  choćby takimi jak mój Stryj Włady-
sław żołnierz II-giej Armii, bohater spod Budziszyna.   
W  filmie  sensacyjno-westernowa fabuła stanowi je-
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dynie pretekst do rozmyślań a w sumie ukazania czym 
jest uczciwość  wobec siebie samego, niezależnie od 
tego co dzieje się wokół i z jakim rozkazem zwrócą się 
do niego przełożeni. Tak staje się  gdy główny bohater 
dokooptowany do grupy, mającej za zadanie zabez-
pieczyć mienie pobliskiego uzdrowiska i uruchomić 
sanatorium a gdy uświadamia sobie, że niektórzy wo-
kół niego to nie przebierający  w środkach źli ludzie to 
z uniesionym czołem staje przeciw nim. 

Muzyka brzmiała a tu nagle wokół mówione szeptem 
zabrzmiały słowa  „Ze świata czterech stron,  z jarzę-
binowych dróg,  gdzie las spalony, wiatr zmęczony, 
noc i front, gdzie nie  zebrany plon,  gdzie poczerniały 
głóg,  wstaje dzień”... To słowa piosenki autorstwa A. 
Osieckiej. 

I nagle koniec,  muzyk posługując się dźwiękami for-
tepianu rozpoczął dialog z publicznością, pytał aby po 
chwili odpowiedzieć dlaczego słyszymy muzykę , dla-
czego przeżywany ją za każdym razem inaczej.  Padały 
słowa o drogę słuchową i …  „ni  stąd ni z zowąd” po 
raz kolejny przed oczami pojawiły się strony publikacji 
sprzed kilku lat w opublikowanego w naszym Medical 
Review a właściwie Euopean Jurnal Clinical and Expe-
rimental Medicine pod zamiennym tytułem „Muzyka 
a rachunek cyfrowy”. 

Tam podjąłem próbę opisu językiem cyfrowym na tle 
historii badań nad słuchem opisu dlaczego tak jest. J. 
J. Sylvester określił muzykę jako matematykę zmysłu 
(mathematics of the sense), a matematykę jako mu-
zykę rozumu (music of the reason).  Muzyka jak wia-
domo,  spośród wszystkich sztuk, chyba najbliższa jest 
matematyce. Mimo jednak ścisłych reguł, jakie rządzą 
i muzyką i matematyką ściślej rachunkiem cyfrowym, 
obie te dziedziny są źródłem i zbiorem nieodkrytych 
kompozycji liczb  i dźwięków.  

Dowodem na to są jego matematyczne prace nauko-
we naszpikowane cytatami greckich i łacińskich.   Idąc 
dalej za tokiem dorobkiem J.J. Sylvestra stwierdził On, 
że matematyka jest muzyką  rozumu, nie może być 
opisana jako muzyka matematyki z powodu gdyż 
muzyk czuje  matematyka, matematyk myśli muzyka:  
muzyka marzenie,  matematyka żywotność „.

W tym miejscu koniczne jest spojrzenie przez pryzmat 
fenomenu nauki ostatniego wieku i  możliwość oceny 
poprzez matematykę naszych czasów w perspekty-
wie tego co mówi kosmologia.   Mózg ma architekturę 
koneksjonistyczną, to znaczy, że sposób jego działania 
jest determinowany przez układ miliardów połączeń 
stosunkowo prostych elementów. Więc załóżmy, że 
neuron  odpowiada jednostce informatycznej (czyli 
komputerowi). Połączenia neuronów to synapsa – 
miejsce komunikacji. Impuls nerwowy zostaje prze-
niesiony z jednej komórki na drugą przy udziale neu-
roprzekaźnika  (tj. mediatora synaptycznego – synapsy 
chemiczne) lub na drodze impulsu elektrycznego (sy-
napsy elektryczne). Nauka to powtarzające się prze-
kazywanie impulsu długotrwale wzmacnia przewod-
nictwo synaptyczne. Powstawanie sieci  neuronów o 
zwiększonym przewodnictwie jest podstawą uczenia 
się i zapamiętywania.  Szczególna i nieznana szerzej 
tu rola synaps elektrycznych. Występują w mięśniach, 
siatkówce  oka, części korowej mózgu oraz niektórych 
częściach serca   (…) a to już  koherencja mózg serce.

Po koncercie dedykację i słowa zasiane genialna 
ręką artysty na okładce płyty, :  Leszek  dla Leszka 
… 
A muzyka tego wieczoru to naprawdę  …  armaty 
ukryte kwiatach,   Suffering  a  może to co wydarzy 
się „Nim nadejdzie dzień” …                                                  
Dr n.med. Lesław Ciepiela

Muzyczne felietony doktora Ciepieli
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Zioła w ogrodzie i w domu
Pamiętajmy o ogrodach….

Urządzając ogród ozdobny warto znaleźć w nim choć tro-
chę miejsca dla ziół. Ziołowy kącik, prawidłowo usytuowany, 
to fantastyczny relaks i prawdziwa fitoterapia. Poznawanie 
ziół i ich leczniczych właściwości towarzyszy nam od zawsze. 
Obserwacja natury i właściwości roślin skłoniły człowieka do 
zainteresowania się ziołami, ziołoterapią i szerokiego zastoso-
wania ziół w kuchni, a nawet florystyce. Zioła to nie tylko ro-
śliny pożyteczne, ale również piękne. Aby spełniły swoją rolę, 
posiadały piękny zapach i wygląd, trzeba starannie wybrać dla 
nich miejsce w ogrodzie. Przede wszystkim powinien to być 
zakątek słoneczny i zaciszny z glebą żyzną, ale przepuszczalną. 
Nigdy nie będą to warunki z basenu Morza Śródziemnego-
-jednakże słońce sprawi, że aromat ziół będzie bardzo bliski 
tego śródziemnomorskiego, a zaciszne miejsce pozwoli im 
rosnąć w pełnym wigorze i być pięknym roślinnym wnętrzem 
ogrodowym. 

Aby rabata była trwała, zioła należy pogrupować na: wielo-
letnie i jednoroczne. Wieloletnie: estragon, lawenda, lubczyk, 
mięta, rozmaryn, szałwia i tymianek.

Jednoroczne: bazylia, cząber, majeranek, trybula, kolendra.
Większość z nich kocha słońce-tylko te pochodzące z te-

renów o umiarkowanym klimacie mogą być w półcieniu i 
potrzebują więcej wilgoci; mięta pieprzowa, trybula, lubczyk, 
melisa.

Planując ziołowe nasadzenia warto przemyśleć sprawę lokali-
zacji. Pamiętając, że woń ziół wyjątkowo pozytywnie wpływa na 
samopoczucie człowieka, warto posadzić ją przy altance, ogro-
dowej ławce, w pobliżu tarasu, przy ścieżce lub potraktować je 
jako ogrodowe wypełniacze przez co zmiękczymy linie ścieżek, 
wypełnimy puste miejsca i wykończenia ogrodowych rabat.

Żaden miłośnik dobrej kuchni nie wyobraża sobie ogrodu 
bez bazylii, rozmarynu czy oregano.

Zioła wszechstronnie dodawane do większości potraw to 
bazylia. Najbardziej znana jest ta o zielonych liściach, ale mo-
żemy uprawiać także bazylię czerwoną lub purpurową i do-
dawać je nie tylko do dań śródziemnomorskich, ale spraw-
dzą się także w każdej potrawie-pomidorowej zupie, sałatce 
i daniu mięsnym, a także w lodach, ciastach i drinkach. Ziele 
cytrynowe to melisa. Ta wieloletnia roślina dobrze radzi sobie 
w naszym klimacie. Liście jej są soczyście zielone, o świeżym, 
cytrynowym zapachu. Ma silne działanie uspokajające. Popra-
wia trawienie i wzmaga apetyt, łagodzi obrzęki i świąt spowo-
dowany ukąszeniami owadów. 

Dodawana do wody orzeźwia i gasi pragnienie. Sprawdza 
się w sałatkach, deserach i lodach.

Mariolka lub lebiodka to majeranek dobry prawie na wszyst-
ko. Pomaga w problemach gastrycznych, wspaniale aromaty-
zuje żurek.

Oprócz walorów smakowych zioła, szczególnie te świeże, 
dostarczają mikroelementów i witamin, poprawiają trawienie 
i regulują przemianę materii.

Zatem każdy dbający o zdrowie, figurę i urodę na dobre 
powinien zaprzyjaźnić się z ziołami. Każdy z nas ma swoje pre-
ferencje co do smaku i zapachu, ale w prawie każdym ogro-
dzie spotkać można bazylię, rozmaryn, szałwię, majeranek, 
tymianek i mięte. Zioła z własnego ogrodu są zawsze dostęp-
ne, świeże i pełne aromatu. Wystarczy mały skrawek ogrodo-
wej ziemi, aby cieszyć się ziołowym dobrodziejstwem. Jak już 
wspomniałam możemy mieć różne preferencje, ale ogród bez 

ziołowej królowej, czyli mięty jest niewyobrażalny. Zawarty w 
niej mentol odświeża oddech, ułatwia oddychanie, wspoma-
gająco działa na trawienie i ma działanie przeciwzapalne. Naj-
bardziej popularna jest mięta pieprzowa, ale możemy posa-
dzić również jabłkową, jogurtową, a nawet czekoladową.

Zioła to rośliny ładne, praktyczne i pożyteczne. Korzystnie 
wpływają na zdrowie, zmysły, w szczególności węchu. Przydat-
ne w kuchni, aromaterapii, do odstraszania owadów i w ko-
smetologii. 

Macierzanki i lawenda kochają słońce. Pod drzewami do-
brze czuje się kocimiętka, oregano i tymianek.

Wiele z nich to rośliny miododajne, są wśród nich ogórecz-
nik, tymianek, oregano, hyzop. 

Szałwie i lawendy odstraszają owady, a wszystkie zioła 
świetnie komponują się z kwiatami i warzywami. Przykładami 
mogą być lilie sąsiadujące z szałwią, trybula z burakami, czy 
lawenda z różami. 

Zioła możemy suszyć i mrozić-przygotowując w ten spo-
sób własne domowe przyprawy. Ze świeżych lub suszonych 
ziół możemy przygotować piękne bukiety i wianki, dekoracje 
kuchni, spiżarni i salonu. 

Zioła wpisują się w ogrody rustykalne i naturalistyczne, cho-
ciaż w nowoczesnych na wysypanych grysem rządkach też się 
odnajdą. Zatem zakładajmy ziołowe rabaty!

Anna Rydzik
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