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Od redakcji

Spis treści

Biuro OIL w Rzeszowie pracuje:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1800

środa  800 - 1500

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1500

Klub seniora
Pierwsza środa miesiąca godz. 1600

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

DYŻURY PRAWNIKA:
poniedziałek 1300 - 1600

wtorek  1430 - 1730

środa  1400 - 1600

czwartek  1500-1600

Istnieje możliwość utworzenia konta
e-mail dla lekarzy w domenie oil.org.pl
instrukcje ze strony:
http://www.nil.org.pl/xml/pomoc/ poczta

Ostatnio święta wyznaczają czas ukazywania się Biuletynu. Sprawił to 
oczywiście przypadek bo jako kwartalnik gościmy u Państwa co trzy 
miesiące i taki też okres dzieli Boże Narodzenie od Wielkanocy. Świę-

ta te zasadniczo różnią się między sobą, nasze Biuletyny raczej nie. Dlaczego? 
Dlatego, że w ostatnich miesiącach nie odnotowaliśmy większych zmian w 
funkcjonowaniu służby zdrowia. W tym wydaniu, jak i w poprzednich staramy 
się przybliżyć Państwu  ludzi, wydarzenia i problemy związane ze środowiskiem 
lekarskim.

Jako, że jest to pierwszy numer w roku 2016 rozmawiamy o pieniądzach, a głów-
nym „bankomatem” jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwracamy uwagę bardziej 
na przeszłość niż na przyszłość bo historia często promieniem, albo cieniem 
kładzie się na perspektywy. W tym roku promieniem. Przełom roku to też czas 
plebiscytów. Piszemy o Aniołach i Eskulapach. Jeden z nich to prestiż ogólnopol-
ski, drugi regionalny. W tym wydaniu sporo aktualności - samorządowych, praw-
nych i edukacyjnych. Jak zawsze są też nasze stałe rubryki, rozmowy z pasjona-
tami i aktualności sportowe. Do tych ostatnich nie możemy dopisać osiągnięć w 
narciarstwie alpejskim bo jeszcze trochę, a tę typowo zimową dyscyplinę trzeba 
będzie przenieść do hal. W tym roku nie było śniegu, a takich hal jeszcze nie 
zbudowano. Dobrze, że chociaż święta mają stałe miejsce w kalendarzu i za-
wsze je obchodzimy choć już niejednokrotnie w zimie była jesień, a na wiosnę 
wielkanocny baran przyglądając się bieli śniegu beczał w koszyku do pisanek ... 
”ale jaja”. Miłej lektury.
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Wywiad

To był chyba jeden z lepszych finansowo budżetów,  bo nad-
wykonania za 2015 rok  zostały praktycznie opłacone.  W ja-
kim zakresie poszczególne placówki otrzymały płatności  za 
porady i badania wykonane ponad  limit?

Cieszy mnie i mówię to z dużą satysfakcją, że zapłaciliśmy  za 
nadwykonania za rok 2015. Mogliśmy to zrobić, bo z centrali NFZ 
otrzymaliśmy dodatkowo 150 mln zł.  Cała kwota opłat za nad-
wykonania zamknęła się w 160 mln zł,  z tego 102 mln otrzymały 
szpitale.
W stu procentach opłacone zostały świadczenia nielimitowane, 
leczenie onkologiczne, leczenie pediatryczne, porody, leczenie 
zawałów, jak również świadczenia dedykowane dzieciom.
W 90 procentach opłacone zostały  świadczenia ponad limit z za-
kresu:  intensywnej opieki medycznej, nefrologii, gastroenterolo-
gii, geriatrii, chorób płuc, chirurgii ogólnej, naczyniowej,  szczęko-
wo - twarzowej, urologii, okulistyce i otolaryngologii. 
W pozostałych świadczeniach zapłaciliśmy 72 proc wykazanych 
nadwykonań.

Stuprocentową płatność otrzymały nadwykonania w zakresie  tzw 
świadczeń kosztochłonnych, a więc m.in. gastroskopii, kolonosko-
pii, medycyny nuklearnej, EKG płodu.  
Za badania z udziałem rezonansu magnetycznego  i tomografii 
komputerowej  w szpitalach onkologicznych zapłaciliśmy w 80 
procentach, w pozostałych szpitalach w 50 procentach.
W całości zapłaciliśmy też za  nadwykonania związane z progra-
mami lekowymi, chemioterapią, radioterapią, opieką psychia-
tryczną i leczeniem uzależnień. W tej grupie mieszczą się też reha-
bilitacja kardiologiczna, neurologiczna, pulmunologiczna, opieka 
paliatywna i hospicyjna.
W przypadku poradni specjalistycznych zapłaciliśmy za wszystkie 
wykazane nadwykonania. 

Nie zapłaciliście jeszcze za świadczenia ponad normę w zakre-
sie kardiologii planowanej.  Skąd to opóźnienie?

Nadwykonania w zakresie planowanej kardiologii okazały się wy-
jątkowo wysokie, sięgnęły 20 mln zł. To sytuacja szczególna, bo-
wiem w poprzednich latach ich poziom był  o wiele niższy.  W 
2013 roku mieliśmy nawet niewykonanie  w świadczeniach doty-
czących ostrych zespołów wieńcowych.  Tymczasem między 2014 
a 2015 rokiem  różnica w kosztach była prawie 10 mln zł większa. 
Nie wiemy z jakiego powodu ta kwota nagle wzrosła o 10 mln 
zł.  Żeby zapłacić pieniądze musimy sprawdzić czy nastąpił nagły 
wzrost zachorowań czy może pojawiła się jakaś pomyłka w spra-
wozdawczości. Te analizy są aktualnie  przeprowadzane, zakończą 
się najpóźniej do końca czerwca. Sprawdzamy w nich jakich za-
biegów było najwięcej, jak rozkładało się wykonanie świadczeń 
na poszczególne szpitale. Zwrócimy się też o ekspertyzę do woje-
wódzkiego konsultanta ds kardiologii. Powstanie na tej podstawie 
pewien schemat, według którego  będziemy płacić za nadwyko-
nania w kardiologii zabiegowej. 

Jak już wspomniałam wcześniej, za  procedury nielimitowane w 
ramach kardiologii zabiegowej  czyli leczenie zawałów serca za-
płaciliśmy w 100 procentach.

Wśród pacjentów istnieje takie przekonanie, że kolejki do le-
karzy specjalistów są efektem   niedofinansowania świadczeń 
przez NFZ.  Czy tak jest ?

Od lat sumiennie płacimy za  wszystkie porady  udzielone przez 
lekarzy specjalistów w poradniach. Płacimy za limitowane i nieli-
mitowane.  Myślę, że  problem kolejek tkwi w braku specjalistów i 
niekiedy złej organizacji pracy  poradni.
Chciałabym uspokoić też wszystkich pacjentów  onkologicznych, 
pediatrycznych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.   Onkologia, 
która ma coraz więcej pacjentów  jest dla nas priorytetem. Tak 
było również wtedy,  gdy nie obowiązywał pakiet onkologiczny. 
Jesteśmy też przygotowani do finansowania świadczeń, gdyby  w 
tym roku ruszył oddział  przeszczepów szpiku w  szpitalu onkolo-
gicznym w Brzozowie.

To jeszcze przez moment porozmawiajmy o niewykonaniach, 
bo takie też są, głownie w stomatologii.

To problem pojawiający się co roku,  przodują w nim stomatolo-
dzy, w 2015 roku  musieliśmy zwrócić do budżetu centrali  677 
tys. zł. Te pieniądze mogłyby u nas zostać, gdyby stomatolodzy 
podpisali aneksy zmniejszające wartość kontraktów. 
Niestety, tu decyduje ekonomia, lekarzom bardziej opłaca się pra-
cować prywatnie, niż  kontraktować  świadczenia opłacane przez 
NFZ. Brakuje nam protetyków, ortodontów,  to są dziedziny, gdzie 
z otwartymi ramionami przyjmujemy każdego świadczeniodaw-
cę.
Na pewno będziemy preferować gabinety szkolne, byliśmy i bę-
dziemy na to otwarci, bo opieka dentystyczna w szkołach przyno-
siła zawsze wymierne społeczne korzyści.

A jakie nakłady otrzymał podkarpacki oddział  NFZ na tego-
roczne świadczenia?

Całkiem dobre. Otrzymaliśmy  w tegorocznym budżecie 3.63 mld 
zł. W stosunku do stycznia roku ubiegłego mamy 220 mln zł wię-
cej. Na pewno nastąpi wzrost finansowania -  aż o 20 proc. - opieki 
paliatywnej i hospicyjnej, to  niecałe 5 mln zł, o 6 proc. czyli o po-
nad 6.5 mln zł  też wzrosną nakłady na psychiatrię.
Blisko o 13 procent czyli o ponad 5 i pól miliona zł wzrosną rów-
nież  wydatki na zaopatrzenie  w wyroby medyczne. Tutaj tenden-
cja wzrostowa jest stała, co wiąże się przede wszystkim ze starze-
jącym się  społeczeństwem .
Także o 3 procent większe sięgające 1,7 mld zł będą nakłady na 
lecznictwo szpitalne.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z lek. med. Grażyną Hejdą dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Na rok 2016 mamy
więcej pieniędzy
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Wyróżnienia

Anioły Farmacji i Anioły 
Medycyny wręczone

Już po raz IV rozdane zostały nagrody Anioły 
Farmacji i Medycyny. Spośród 200 nomino-
wanych przez pacjentów lekarzy i farmaceu-
tów z całej Polski Kapituła Honorowa Nagro-
dy wyłoniła 20 laureatów, wśród nich dwie 
osoby z Podkarpacia. To lek. med. Beata Bla-
jer - Olszewska, hematolog z Rzeszowa  i dr n. 
farm. Lucyna Szymborska z Dębicy.

Tegoroczna gala odbyła się w Filharmonii Narodowej w 
Warszawie w przeddzień ustanowionego przez papieża 
Jana Pawła II Dnia Chorego. 

W tym roku Kapituła wręczyła dwie statuetki Aniołów Ho-
norowych. Otrzymały je Ewa Błaszczyk oraz Małgorzata 
Maćkowiak.
W  uroczystej gali uczestniczyło  15 ambasadorów, osobo-
wości ze świata kultury i sztuki, przedstawiciele rządu oraz 
wybitne autorytety ze świata farmacji i medycyny.

Anioły Farmacji i Anioły Medycyny  to jedna z najbardziej 
prestiżowych nagród w środowisku, przyznawanych  przez 
pacjentów.

Tegoroczną IV galę  uświetniła swoim  koncertem Kate Liu 
– laureatka XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. Fryderyka Chopina.

Laureaci Aniołów Farmacji i Aniołów Medycyny
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Wywiad

Nie wiem ile aniołów jest w niebie, ale w Polsce 14 tysięcy. Tyle 
bowiem osób zgłosili pacjenci do prestiżowego tytułu Anioł 
Medycyny i Anioł Farmacji. W tym najważniejszym „chórze” 
znalazło się po dziesięć osób w każdej kategorii. W medycznej 
Pani została jedną z nich. Duże było zaskoczenie?

To było ogromne zaskoczenie tak dla mnie, jak i dla całego zespo-
łu z którym pracuję. Tym bardziej, że nie wiedzieliśmy wcześniej o 
takiej inicjatywie. Jest to wielka satysfakcja dla lekarza bo ocena 
jest w głosach tych, do których kierowany jest sens naszej pra-
cy. Bardzo dziękuję tym, którzy na mnie głosowali za docenienie i 
zrozumienie moich starań. Dziękuję za to, że mieli siłę, chęci i czas 
żeby się tym zająć. 

Anioł to opiekun, dobry duch, czuwający nad tym by nie spo-
tkało nas nic złego. Czy ta nagroda jest dla Pani dużym wy-
zwaniem, wszak mierzyć się z aniołem nie jest łatwo?

To jest oczywiście trudne by zostać aniołem dla każdego i dla 
wszystkich. Tam na „górze” może jest inaczej, a tu na ziemi mamy 
czasami złe dni, problemy w domu i w pracy, ale na pewno sta-
ram się. W nagłych przypadkach pacjenci mogą do mnie zadzwo-
nić, wysłać sms po to by zapytać, skonsultować się. To oczywiście 
trudne zadanie bo wielu mamy pacjentów. Szczególnie trudno 
jest być aniołem dla kolegów w pracy, tutaj nie zawsze mi się uda-
je. Ale zespół, w którym pracuję jest wspaniały i bardzo się staramy, 
by ta dobra energia dochodziła do pacjenta. 

Podczas gali powiedziała Pani: „Każdy dzień traktuję jak wiel-
kie wyzwanie choć nie każdy dzień przynosi wygraną. Dlatego 
mam największą satysfakcję, gdy pacjent, który miał niewiel-
kie szanse na przeżycie zdrowieje. To jak wygrana w wielkiej 
wojnie o istnienie”. Co Pani pozwala znosić tak silną presję?

Cały nasz zespół pracuje wspólnie i co najważniejsze wspieramy 
się. Bardzo często chorych traktujemy jak rodzinę, przywiązujemy 
się do nich i w chwilach trudnych potrzebny jest ktoś kto spoj-
rzy na całą sytuację nieco z boku, z dystansu. I w takich sytuacja 
potrzebna jest pomoc koleżeńska. To wspaniałe, że ją mamy. Sa-
memu, w pojedynkę byłoby to trudne do zniesienia. Naprawdę 
czujemy, że wspólnie płyniemy na tej samej łodzi. 
Trudno jest nam czasem oddzielić świat zawodowy od prywat-
nego, jakoś nie można tak na klucz zamknąć drzwi. Często po po-
wrocie do domu, a najczęściej w weekendy dzwonimy do kolegi 
na dyżurze pytamy o wyniki. To też olbrzymie wyzwanie dla na-
szych rodzin, często mimo że jesteśmy w domu, to tak naprawdę 
jesteśmy równocześnie w szpitalu. Te myśli dotyczące pacjenta 
cały czas nam towarzyszą. W hematologii nie da się rozdzielić le-
czenia i opieki. Nasi chorzy to najczęściej pacjenci wieloletni.

Schorzenia są poważne to i rozmowy bywają trudne.

Trudne rozmowy z pacjentem, kiedy mówimy mu diagnozę, 
przedstawiamy możliwości leczenia i dalsze rokowanie odbywają 
się w obecności Kierownika Kliniki oraz rodziny pacjenta. Stoimy 
wtedy przed trudnymi decyzjami, musimy wcześniej poznać cho-
rego, jego psychikę i przewidywać na ile może znieść często złe 
informacje. Bez wątpienia musimy być trochę psychologami.

Pacjent zawsze jest dla mnie partnerem

Rozmowa z lek. med.  Beatą Blajer - Olszewską hematologiem z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
nr 1 im. Fryderyka Chopina  w Rzeszowie, laureatką tytułu Anioła Medycyny 2015

W takiej rozmowie dajecie jakiś procent nadziei choć zdajecie 
sobie sprawę, że trudno będzie ją zmaterializować?

Nasi pacjenci zawsze mają przedstawione wszystkie możliwości 
leczenia: takie które dają największe szanse na wyleczenie, lub 
uzyskanie remisji choroby, ale mogą być bardzo ryzykowne i takie 
które są łagodniejsze, mniej skuteczne, niosące ulgę w cierpieniu. 
Swoje postępowanie i plan leczenia każdego chorego opieramy 
na ocenie stanu klinicznego pacjenta, na dotychczasowym do-
świadczeniu oraz bazując na najnowszej wiedzy, wynikach badań 
klinicznych. Oczywiście procentowo także  przedstawiamy cho-
rym, jakie są rokowania w danych jednostkach chorobowych. 

Trudnych momentów na pewno nie brakowało, ale był  taki, 
który bardzo mocno utkwił w Pani pamięci?

Na jednym z pierwszych moich dyżurów niespełna 18 letnia pa-
cjentka rozwinęła  wstrząs septyczny. Do dziś pamiętam jej krzyk 
oraz strach w oczach. Dokładnie pamiętam salę i łóżko gdzie leża-
ła, jak wyglądała, wszystko…. Wtedy po całej nocy spędzonej przy 
pacjentce zastanawiałam się czy nie zrezygnować. Zastanawiałam 
się, czy to ma jakiś sens? Zostałam, bo wiem że każdy z nas nie-
raz płakał nad swoimi pacjentami, chodził wściekły po przegra-
nej. Jednak przychodzą kolejni chorzy i czekają na pomoc, mają 
nadzieję, my też ją musimy mieć, bo towarzyszy nam do końca. 
Dzięki nowym lekom mamy coraz większe możliwości, mamy co-
raz więcej sukcesów.
Chciałabym też tutaj powiedzieć o wielkiej roli pań pielęgniarek, 
które spędzają z naszymi chorymi mnóstwo czasu, nie tylko pod-
łączając kroplówki. One podobnie jak lekarze są odbiorcami wiel-
kiej rozpaczy, straconych nadziei, a często przypadkowym odbior-
cą wielkiego poczucia niesprawiedliwości.

W naszej rozmowie cały czas przywołuje Pani koleżanki i kole-
gów lekarzy, panie pielęgniarki. Ta grupa dodaje siły?

Laureatka z mężem
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Wywiad

U nas podobnie jak na chirurgii, nie pracujemy indywidualnie. 
Praca zespołowa jest niezwykle ważna. Jeżeli zlecamy ciężką che-
mioterapię i ręka nam drży przed podjęciem decyzji, to zawsze 
uzgadniamy to z Kierownikiem Kliniki, drugim hematologiem. Na-
wet będąc w poradni niejednokrotnie konsultujemy się z kolegą 
telefonicznie, ustalamy diagnozę czy plan leczenia. Hematologia 
to jedna z najbardziej trudnych dziedzin medycyny, gdzie cały 
czas musimy się dokształcać. Każdy miesiąc przynosi coś nowego 
i dlatego tak chętnie i obowiązkowo traktujemy wszystkie szkole-
nia i konferencje. Bardzo podoba mi się w hematologii to, że cały 
czas trzeba się uczyć, szukać, doczytywać. Nie ma czasu na nudę, 
codziennie nowe wyzwanie. 

Otrzymana nagroda dodała jeszcze energii?

Na pewno. Każdy lekarz cieszy się z wyróżnienia bo jest to nagro-
da za ciężkie studia, później trudną pracę, a jeszcze fakt, że juro-
rami są przede wszystkim pacjenci potęguje  zadowolenie. Siła 
motywacji w moim przypadku jest tym większa, że specjalistą z 
hematologii jestem dość krótko ( 3 miesiące temu zdałam egza-
min specjalizacyjny), ale już wiem, że 14 lat dotychczasowej nauki 
idzie w dobrym kierunku.

Cudowna szara 
rzeczywistość

Myślę, że moje podejście do pacjenta jest wciąż zbyt mało doskonałe 
i profesjonalne. Nieustannie nad nim pracuję. Nie zawsze jest tak, jakbym 
chciała. Czasem górę bierze rutyna, zdenerwowanie i pośpiech. A tak się 
starałam….  Nie chcę, aby moi Pacjenci mieli wrażenie, że przyszli na prze-
słuchanie czy  jednostronną wymianę poglądów. Chciałabym, kiedyś usły-
szeć, iż są to dla nich  oczekiwane odwiedziny. Ale skoro teraz piszę tę pracę 
to może jednak już trochę tak jest?

Jak to się stało, że jestem hematologiem?  Zdecydowanie moje życie 
mogę podzielić na czas przed spotkaniem z hematologią i po. Drugi stycz-
nia 2009 roku to punkt zwrotny. Rozpoczęłam pracę w Oddziale Hematolo-
gii, a obecnie Klinice Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 
1 w Rzeszowie. Wcześniej pracowałam w oddziale chorób wewnętrznych, 
i jak się później okazało, nie miałam najmniejszego pojęcia czym jest he-
matologia. Upatrywałam tę dziedzinę jako niezwykle ciekawą, tajemniczą, 
trudną, wymagającą  ciągłego doczytywania i pogłębiania swojej wiedzy. 
Wspaniale.  To na pewno coś dla mnie.  Kolejne lata pracy w oddziale, gdzie 
leczy się głównie pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi zmieniły 
moje życie, poglądy i plany. Początkowo nie rozumiałam szlochających cza-
sem po kątach starszych kolegów, niepokojącej, dobijającej ciszy w gabine-
cie lekarskim. Nie rozumiałam ich złości, gdy pogarszał się stan chorego, lub 
nie udało się kogoś uratować. „ Dlaczego Marek zwykle pogodny dziś taki 
nadąsany? Dlaczego Agnieszka dziś się do mnie nie uśmiecha? Dlaczego 
w pokoju pielęgniarskim nikt nic nie mówi? Nawet w sekretariacie cisza…”

Co byś zrobił, gdybyś się nagle dowiedział, że masz przed sobą rok ży-
cia, miesiąc, a może kilka dni? Co byś zrobił…

Teraz, po tych kilku latach spędzonych z „pacjentami hematologicz-
nymi i onkologicznymi” wiem, że hematologia to  nie tylko jednostki cho-
robowe, nowe leki, niesamowite kolejki w poradni, ciągły brak miejsc w 
oddziale. To przede wszystkim  Pacjenci, których życie nagle zmienia swój 
wymiar. To tragedie całych rodzin, niespełnione marzenia młodych ludzi, 
studentów, małżonków, płacz osieroconych dzieci. Te porażki niesamowicie 
bolą nas wszystkich. Tyle wysiłku, spędzonych godzin przy łóżku chorego, 
nadziei.  O tym nie było zbyt dużo na studiach….

Jak już mówiliśmy na wstępie rozmowy, do plebiscytu Anio-
ły Medycyny i Anioły Farmacji zgłoszonych zostało 14 tysięcy 
osób, później pacjenci wybrali po 100 osób w każdej katego-
rii, z których każda musiała napisać pracę na podstawie której 
jury wybrało po 10 osób przyznając im tytuł Anioła w danej 
dyscyplinie. Pani o czym pisała?

Miałam bardzo mało czasu, właściwie jeden dzień bo informacja o 
mojej nominacji dotarła do mnie bardzo późno. Zajęło mi to pół 
nocy. Tematem miała być rozprawa zaczynająca się od słów „Moje 
podejście do pacjenta jest...” Zaczęłam od tego, że moje podejście 
do pacjenta nie jest ani profesjonalne, ani doskonałe, ani wspania-
łe. Myślę, że komisję to trochę zaintrygowało. A zakończyłam, że 
moje podejście do pacjenta jest partnerskie. Pacjent nie jest dla 
mnie petentem tylko partnerem w podejmowaniu często bardzo 
trudnych decyzji. To jest jego ciężka choroba, jego życie.  Wspól-
nie podejmujemy decyzję. Każdego dnia staram się, zdając sobie 
sprawę z własnych niedoskonałości. 

Dziękujemy za rozmowę.

Co byś zrobił, gdybyś się nagle dowiedział, że jesteś tak chory, że ju-
tro dla ciebie może nie nastąpić?  Jakie znaczenie ma zepsuty samochód, 
pęknięta uszczelka, czy zmęczenie po nieprzespanej nocy na dyżurze? Jakie 
to ma znaczenie, jeśli nasi Pacjenci zostają tam, w szpitalu, czasem kilka 
tygodni, nieraz długich miesięcy walcząc rozpaczliwie o życie? Często my-
ślimy i rozmawiamy o naszych chorych, o tych  którzy wciąż walczą, o tych 
którzy wygrali i o tych, których już nie ma…. Jakże cieszą nas telefony, listy, 
w których informują nas, że są już po przeszczepie szpiku, że się udało, że 
wszystko  jest dobrze. Cały nasz zespół bardzo takich dobrych wiadomości 
potrzebuje. To jak paliwo do dalszego działania. Z naszymi chorymi  spoty-
kamy się wielokrotnie przez  tygodnie, miesiące, lata. Wspólnie cieszymy 
się z remisji choroby, przeżywamy każdy zły wynik. Jakże ważne  jest komu 
urodziło się dziecko, kto rozpoczął studia, kto ma nowego zwierzaka. Czy 
na tyle mój Pacjent uporał się ze świadomością ciężkiej, przewlekłej choro-
by, że jednak da radę ugotować obiad, zrobić zakupy, iść na spacer? Szara, 
kochana codzienność. Jakże często niedoceniana przez nas w życiowej go-
nitwie. Wciąż zabiegani, zmęczeni, zdenerwowani, z klapkami na oczach.  
Przy moich chorych nauczyłam się żyć, doceniać małe rzeczy, realizować 
marzenia. Jakże cieszę się z każdej przetrwałej przez lata przyjaźni, z gro-
na znajomych zawsze gotowych nieść pomoc. Każdego ranka cieszę się, że 
żyję, że moja rodzina w całości, że kociaki znowu coś napsociły. Czasem na-
wet niewielki bunt nastoletniej córki potrafi przynieść wiele radości. I zwy-
kły dzień jest cudowny. To nic, że trzeba rano wstać i iść do pracy. Poranne 
odprawy, wymiana zdań, obchód, praca w poradni. Rutyna. Wiadomo, czę-
sto męczące, czasem ponad siły. Tłumy pod gabinetami. Tak by się chciało 
zapytać o wszystko, a czasem tak po prostu pogadać…. Często brakuje już 
czasu na pogawędkę, bo innych chorych przyjąć nie zdążę.  Ale to i tak cie-
szy. Cudowna szara rzeczywistość. To nie jest tak, że tylko lekarz coś daje 
pacjentowi np. receptę, dobre rady, skierowanie. To nie jest jednostronna 
wymiana. Kiedy uczyłam się do egzaminu specjalizacyjnego z hematologii 
moi Pacjenci trzymali kciuki albo się modlili. Wielu pamiętało datę testu, 
pytało jak mi poszło. To nie jest jednostronna wymiana… 

Hematolodzy muszą kochać to czym i Kim się zajmują. Hematolodzy 
kochają szare, zwyczajne dni, najlepiej takie bez nowych zmartwień. Taki 
jest Zespół, w którym pracuję. Tak uczymy młodych kolegów i tak ja zosta-
łam  nauczona. 

Tak, myślę, że mój stosunek do Pacjenta jest partnerski. Każdy wymie-
nia swoje poglądy, razem podejmujemy decyzje, każdy ma tu coś do po-
wiedzenia. Każdego dnia próbuję od nowa przybliżyć się do ideału. Tylko 
coraz częściej zadaję sobie pytanie, czy w obecnych czasach istnieje „lekarz 
idealny”? Czasem tak myślę, że może się trochę pogubiliśmy…. 

Beata Blajer- Olszewska 
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„11 lutego, w Dniu Chorego wręczono sta-
tuetki dla najlepszych lekarzy z Podkarpa-
cia. Głos decydujący w plebiscycie mieli 
pacjenci. Osobne nagrody dla najlepszych 
placówek służby zdrowia przyznała też 
konkursowa kapituła. W tym roku, po raz 
pierwszy kapituła wytypowała do nagro-
dy za „szczególne osiągnięcia w medycy-
nie” i „najlepiej zdany egzamin na lekarza 
i lekarza dentystę”
 

WYNIKACH PLEBISCYTU „ESKULAP 2015” 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (Wybo-
ru dokonali pacjenci)

I MIEJSCE W KATEGORII
- LEKARZ RODZINNY:

lek. med. Anna Boczar, spec. medycyny ro-
dzinnej,  przyjmuje w Przychodni Rodzinnej 
MEDYK w Rzeszowie  
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kate-
gorii lekarza rodzinnego zajęły:

lek. med. Anita Małecka, spec. medycyny ro-
dzinnej, przyjmuje w NZOZ SOKRATES  w Nie-
chobrzu i Zgłobniu, 

lek. med. Paweł Brzozowski,  spec. medycyny 
rodzinnej, przyjmuje w NZOZ MedicDor  w 
Sieniawie  

I MIEJSCE W KATEGORII
- LEKARZ SPECJALISTA:

lek. med. Witold Wiktor, spec. chirurgii ogól-
nej,  przyjmuje w CLINIC VITA  w Rzeszowie 
                                   
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kate-
gorii lekarza specjalisty zajęli:

Plebiscyt „Eskulap 2015” 
rozstrzygnięty

lek. med. Izabela Młynarczyk, spec. dermato-
log,  przyjmuje w Centrum Medycznym ME-
DYK   w Rzeszowie 

lek. med. Tadeusz Abratowski, specjalista  or-
topedii i traumatologii, przyjmuje w SP ZZOZ 
w Stalowej Woli

I MIEJSCE W KATEGORII
- LEKARZ DENTYSTA:

lek. dent. Magdalena Jamróz, przyjmuje w 
Przychodni Stomatologicznej MEDYK  w Rze-
szowie

W kolejności drugie i trzecie miejsce w kate-
gorii lekarza stomatologa zajęli:

lek. dent.  Magdalena Szela-Słowik  przyjmu-
je  w Studenckiej Przychodni Stomatologicz-
nej s.c. w Rzeszowie  

lek. dent. Piotr Lachowicz  przyjmuje w Pry-
watnym Gabinecie Stomatologicznym  w 
Rzeszowie  
                                                   

x x x 

I MIEJSCE W KATEGORII PLACÓWKA 
MEDYCZNA 2015 WOJ. PODKARPACKIEGO 
(Wyboru dokonała Kapituła)

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2  Dyrektor 
Janusz Solarz,
 
WYRÓŻNIENIA W KATEGORII  PLACÓWKA 
MEDYCZNA 2015 WOJ. PODKARPACKIEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej NR 2   – Rzeszów,  
Dyrektor dr n. med. Aleksander Panek, 
Samodzielny Publiczny ZOZ  – Przeworsk,  
Dyrektor  Józef Więcław

KATEGORIA: “Za szczególne osiągnięcia w 
dziedzinie medycyny” w woj. podkarpackim

prof.dr hab. n.med. Kazimierz Widenka – Od-
dział Kardiochirurgii Kliniczny Szpital Woje-
wódzki Nr 2 w Rzeszowie 

KATEGORIA:”Za uzyskanie największej ilości 
punktów z woj. podkarpackiego w Lekarskim 
Egzaminie Końcowym”

lekarz  Stefan Klekot - miejsce pracy - Szpital 
Powiatowy w Mielcu

KATEGORIA: „Za uzyskanie największej ilości 
punktów z woj. podkarpackiego w Lekarsko 
–Dentystycznym  Egzaminie Końcowym”

lekarz dentysta  Mirosław Smusz - miejsce 
pracy :Gminny Ośrodek Zdrowia w Brzostku

Wyróżnienia

Laureaci Esculapów

Statuetka plebiscytu
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Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 5 stycznia 2016r.

1.  Postanowiono informację dotyczącą  zmian  w wypisywaniu recept  
umieścić na stronie internetowej OIL. 

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. : T. Wasyluk, E. Jasiń-
ska- Rzeszuto, J. Szpunar, J. Suchocki, M. Mendyka, N. Słowik-Wasyluk, W. 
Bentkowski, J. Rość,  R. Garbacka, Ł. Wielgosz- Badełek.

3. Zapoznano się z informacją Konserwatora Wojewódzkiego Zabytków 
dotyczącą odmowy przyznania dotacji  na rekonstrukcję barokowego 
ogrodu przy siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej. 

4. Wytypowano kol. Mariusza Partykę jako przedstawiciela ORL w skład ko-
misji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Szpitalu MSW 
w Rzeszowie.   

5. Przyznano  chorującemu  lekarzowi zapomogę losową.

6.  Podjęto uchwały : 
Nr 1/2016/P w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z Funduszu 
Szkoleniowego
Nr 2/2016/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL w Rzeszo-
wie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Marcin Faber
Nr 3/2016/P i Nr 4/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego prawa 
wykonywania zawodu lekarza – dotyczy lekarzy : Paweł Stawicki, Olga 
Orzechowska
Nr 5/2016/P i Nr 6/2016/P  w sprawie przyznania prawa wykonywania za-
wodu lekarza i wpisania na listę członków OIL – dotyczy lekarzy : Anna 
Czech i Paweł Krzemiński
Nr 7/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowadzenia 
kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę MIP Pharma Sp. z o.o.
Nr 8/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt. „ Czerniak 
– problemy diagnostyczne”- przez podmiot Polskie Towarzystwo Patolo-
gów Oddział Podkarpacki
Nr 9/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt.” XIV Biesz-
czadzka Konferencja Naukowa „Chirurgia Kolana- zwyrodnienie i urazy 
sportowe” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu
Nr 10 i Nr 11/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarzy : Maria Banszkiewicz, Patryk Hasior
Nr 12, 13 i 14/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy 
lekarzy : Jolanta Moskal,  Danuta Ryba – Szantula, Dariusz Kompani Zare.
Nr 15/2016/P w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej z Fundu-
szu Pomocy Koleżeńskiej 

Na tym posiedzenie Prezydium  zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 12 stycznia 2016r.

1. Poinformowano delegatów na Krajowy Zjazd o terminie Nadzwyczaj-
nego posiedzenia KZL, który odbędzie się w dniach 13-14 maj 2016 r. w 
Warszawie. 

2. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. Tomaszowi Góra. 

3. Zapoznano się  z listą lekarzy którzy ukończyli staż podyplomowy  prze-
słaną z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

4. Podjęto uchwały :
Nr 16/2016/P w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania 
zawodu lekarza – dot. lekarza Agnieszka Zdun 
Nr 17/2016/P w sprawie wpisania lekarza  na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Kata-
rzyna Baranowska
Nr 18/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Konrad Maciejczuk
Od Nr 19 do 23/2016/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarzy : Piotr Tarka, Urszula Opałka, Anna Ogorza-
łek, Anna Sulkowska, Sabina Guzek- Jeżowska
Od Nr 24 do 26/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego – dotyczy lekarzy :
Bartosz Lorenc, Anna Skręt, Bogusław Piersiak,  
Nr 27/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarzy : Tomasz Szczygielski i Łukasz Walewski
Nr 28/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowadze-
nia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę MIP Pharma Sp. 
z o.o.
Nr 29/2016/P i Nr 30/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształ-
cenia pt.” Szlifowanie,  retrakcja, wyciski” – przez podmiot P.U.H.P KADENT 
SYSTEM Krzysztof Kruszyński
Nr 31/2016/P   w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt: „  Naj-
częściej występujące osoczowe zaburzenia krzepnięcia. Opieka domo-
wa nad dzieckiem z hemofilią”, „ Neutropenia u dziecka – kiedy należy 
się niepokoić?”, „Powiększone węzły chłonne i splenomegalia w praktyce 
pediatrycznej”, „Niedokrwistości mikrocytarne u dzieci- postępowanie 
praktyczne” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział 
Rzeszowski.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 19 stycznia 2016r.

1. Wytypowano kol. Mariusza Partykę jako przedstawiciela Okręgowej 
Rady Lekarskiej w skład komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Izby Przyjęć SP ZOZ MSW w Rzeszowie. 

2. Zapoznano  się z materiałami, które wpłynęły do Izby :
1/ Uchwała NRL  w sprawie zgłoszenia Nadzwyczajnego XIII Krajowego 
Zjazdu Lekarzy  projektu uchwały w sprawie regulaminu KZL,
2/ Uchwałą NRL  zmieniająca uchwalę w sprawie upoważnienia do skła-
dania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych NRL
3/ Stanowisko NRL w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o działalności leczniczej
4/ Uchwała NRL  zmieniająca uchwalę w sprawie powoływania przewod-
niczących komisji i zespołów NRL
5/ Uchwałą NRL w sprawie Ośrodka NIL ds. Wytycznych Postępowania w 
Praktyce Medycznej
6/ Stanowisko NRL w sprawie poparcia postulatów Porozumienia Rezy-
dentów OZZL
7/ Stanowisko NRL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw
8/ Uchwałą NRL zmieniająca uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczaj-
nego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy
9/ Pismo dyrektora biura NIL w sprawie uczestnictwa w KZL dodatko-
wych osób nie będących delegatami na Zjazd
10/ Stanowisko Prezydium Beskidzkiej Izby Lekarskiej  w sprawie zmiany 
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§ 6 ust. 2  regulaminu NRL wprowadzonego Uchwałą Nr 14 X KZL  
11/ Stanowisko ORL w Szczecinie  w sprawie projektu założeń do projek-
tu ustawy o działalności leczniczej z dnia 21 grudnia 2015 r. 
12/ Klauzula Sumienia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
13/ Informacja NIL  o konsekwencjach wejścia  w życie ustawy  nowelizu-
jącej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę o izbach 
lekarskich.

3. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Aleksandra Łukaszek 
– Kolasa, Kinga Hadała – Zięba.

4. Wypłacono świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
lekarzowi w związku z ukończeniem 80 roku życia. 

5. Podjęto  uchwały : 
od Nr 32 do 34/2016/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarzy : 
Wojciech Zdybel, Rafał Pindelski, Krystian Oczoś
od Nr 35 do 40/2016/P  w sprawie przyznania ograniczonego prawa 
wykonywania zawodu lekarza  w celu odbycia stażu podyplomowego 
– dotyczy lekarzy : Sebastian Rząsa, Maciej Markocki, Grzegorz Gloc, Kata-
rzyna Małoń-Jołtuchiwśka, Magdalena Szewc, Magdalena Sieradzka
od Nr 41 do Nr 43/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarzy : Patrycja Selwa, Marzena Korabiow-
ska, Monika Banaszek
od Nr 44-47/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarzy : Katarzyna Nowak, Marek Węklar, 
Justyna Gawlik, Bogusław Gawlik
od Nr 48 do Nr 51/2016/P  w sprawie zmian we wpisie  do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarzy : Patrycja Lisiecka- Bartło-
mowicz, Łukasz Filipowski, Krzysztof Klocek , Artur Krzywkowski
Nr 52/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt. „ In-
terpretacja wyników badań czynników szkodliwych występujących w 
miejscu pracy” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Rzeszowie
Nr 53/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt.: „ Nowe 
wytyczne leczenia atopowego zapalenia skóry”, „Mikrobiom nosa” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Alergologiczne Oddział Podkarpacki.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 26  stycznia 2016r.

1. Zapoznano się z treścią pisma architekta Stanisława Hałabuza dotyczą-
cym wyboru parapetów w piwnicach siedziby OIL. 

2. Prezes dr Wojciech Domka poinformował członków Prezydium o spo-
tkaniu  z Przedstawicielem Firmy Brokerskiej – tematem spotkania były 
wstępne negocjacje w sprawie ewentualnego ubezpieczenia wszystkich 
lekarzy członków OIL.  

3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. Kol. Piotr Mierzwa i Ju-
styna Haba. 
 
4. Podjęto uchwały :  
Nr 54/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rzeszo-
wie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL  w związku z przeniesie-
niem z innej OIL – dotyczy lekarza Weronika Błasik
Nr 55/2016/P w sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków OIL 
w Rzeszowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL  w związku z 
przeniesieniem z innej OIL – dotyczy lekarza Marzena Korabiowska
Nr 56/2016/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy OIL  w związku z przenie-
sieniem z innej OIL – dotyczy lekarza Jan Groborz

Nr 57/2016/P w sprawie skierowania lekarza na staż podyplomowy ce-
lem jego kontynuacji- dotyczy lekarza Jana Groborza
Nr 58/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Dawid Leksa
Nr 59/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Wioletta Jamrozy- Stokłosa
Nr 60/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Halina Wiercioch
Nr 61/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Andrzej Gołofit
Nr 62/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Jerzy Bar
Nr 63/2016/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Paweł Zając
Nr 64/2016/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza  Jacek Czapla
Nr 65/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – do-
tyczy lekarza  Maciej Węglarz
Nr 66/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Michał Pasternak
Nr 67/2016/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – dotyczy lekarza 
Marzena Honorata Kunowska
Nr 68/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „VIII 
Międzynarodowe Dni Rehabilitacji , Potrzeby i standardy współczesnej 
rehabilitacji” – przez podmiot  Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział 
w Rzeszowie 
Nr 69/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ 
Zmiany śródmiąższowe w przebiegu chorób tkanki łącznej z uwzględ-
nieniem leczenia biologicznego:, „Leczenie POChP z uwzględnieniem 
fenotypów choroby” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 
Oddział Podkarpacki

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół
z posiedzenia Okręgowej  Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 2 lutego 2016 r.

Obecni wg listy obecności . 

1. Zatwierdzono przyznanie zapomogi losowej chorującemu lekarzowi. 

2. Prezes Wojciech Domka poinformował zebranych  o spotkaniu z 
przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej APRIL, która w innych izbach 
ubezpiecza lekarzy. 
Prezes stwierdził, że na dzień dzisiejszy OIL w Rzeszowie nie jest w stanie 
ubezpieczyć  wszystkich lekarzy, ale warto rozważyć taką możliwość np. 
w przyszłym roku.  
Doc. A. Pluta stwierdził, że ubezpieczenie lekarzy przez izbę będzie b. 
dobrą formą wizerunkową dla izby, gdyż koledzy wcale dobrze nie po-
strzegają to co robi dla nich samorząd. 
Kol. St. Pieprzny jest zdania , że powinno się lekarzy ubezpieczyć jak tylko 
znajdą się na to pieniądze. 
Większość członków Rady poparła  ubezpieczenie lekarzy przez izbę. 

3.  Prezes poinformował , że 31 grudnia 2015 r. straciła  moc uchwała 
dotycząca wynagrodzeń  osób pełniących funkcje na rzecz samorządu. 
Propozycja Prezesa była taka, żeby  ze względu na remont siedziby OIL 



9Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Z Prac ORL

wynagrodzenia pozostały na dotychczasowym poziomie. Doc. Andrzej 
Pluta stwierdził, że wynagrodzenie dotychczasowe jest tak niskie , że na-
leży podnieść o 100 %, kol. St. Bajcar poparł wniosek kol. A. Pluty. 
Kol. Renata Małecka zaproponowała aby podwyżka wynagrodzeń wyno-
siła co roku o 25 % . Większość członków Rady zgodziło się z propozycją 
kol. R. Małeckiej.
Wniosek kol. R. Małeckiej poddano pod głosowanie :
Za głosowało 18 osób, wstrzymujących – 6 osób i 0 głosów przeciwnych.
Wniosek o wynagrodzeniu funkcyjnych do końca grudnia 2016 r. prze-
szedł z kwotami podniesionymi o 25 %. 

4. Na dotychczasowych zasadach ubezpieczono członków samorządu 
na 2016 r.  pełniących funkcje na rzecz samorządu. 
Za głosowało 23 osoby , 1 głos przeciwny i braku głosów wstrzymują-
cych się.   

5. Kol. Krzysztof Marchewka  przedstawił zebranym zmiany jakie mają być 
wprowadzone do Kodeksu Etyki Lekarskiej i o klauzuli sumienia.

6. Wytypowano kol. Stanisława Ryznara  jako przedstawiciela ORL w skład 
Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki  Naczelnej  w SP ZOZ w 
Strzyżowie. 

7. Podjęto  uchwały :
Od Nr 1/2016  do Nr 9/2016  w sprawie skierowania lekarza i lekarza den-
tysty na staż podyplomowy – dotyczy lekarzy : Paweł Stawicki, Olga Orze-
chowska, Agnieszka Zdun,
Magdalena Szewc, Katarzyna Małoń – Jołtuchiwśka, Sebastian Rząsa, Ma-
ciej Markocki, Grzegorz Gloc, Magdalena Sieradzka.
Nr 10/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 15/2016/P Prezydium 
ORL w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2016 r. 
Nr 11/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Mariusz Gil    
Nr 12/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Joanna Folcik
Nr 13/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Beata Wcisło
Nr 14/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Beata Adler- Ławińska
Nr 15/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Jarosław Kobylański
Nr 16/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Paweł Krukowski
Nr 17/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Małgorzata Gołąbek 
Nr 18/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Szczepan Piejczyk 
Nr 19/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Mateusz Pleśniak 
Nr 20/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Jacek Węgrzyn
Nr 21/2016 2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Joanna Sztembis
Nr 22/2016 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Barbara Patruś
Nr 23/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy 
lekarza Alicja Pabis- Paśko

Nr 24/2016 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej – dotyczy lekarza Piotr Skoczylas 
Nr 25/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Gala – Błądzińska
Nr 26/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Teresa Maziarz- Puchalska
Nr 27/2016 2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Szczepan Pabiś
Nr 28/2016 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- dotyczy lekarza  
Karolina Koczera- Socha
Nr 29/2016 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- dotyczy lekarza  
Cecylia Kisiel-Mazur
Nr 30/2016 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej z re-
jestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- dotyczy lekarza   
Wioletta Anna Burek 
Nr 31/2016 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. : „ Triki z 
codziennej praktyki” – przez podmiot „DENTECH” Edward Szczęch i S-ka 
Spółka Jawna

Na tym posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej zakończono. 
  

Protokół
z posiedzenia Prezydium  Okręgowej  Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 9  lutego 2016 r.

Obecni wg listy obecności. 

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. : Katarzyna Mika i Ja-
kub Drążek. 

2. Podjęto uchwały :

Nr 70/2016/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowadze-
nia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę S ART. PRODUC-
TION Sylwia Salwińska 
Nr 71/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.” Neu-
rologiczne objawy niedoboru wit. B12”, „Polineuropatia zapalna CIDP”- 
przez podmiot Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Rzeszowski
Nr 72/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt.”Lek 
Mabthera w programie lekowym  B-75 – leczenie aktywnej postaci ziar-
niniakowatości z zapaleniem naczyń  i mikroskopowego zapalenia na-
czyń” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział 
Podkarpacki
Nr 73/2016/P w sprawie wpisania do rejestru  formy kształcenia nt. „ Naj-
częstsze choroby skóry w praktyce lekarza POZ” – przez podmiot Porozu-
mienie Podkarpackie – Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Nr 74/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. „ Oce-
na ryzyka zawodowego w chorobach związanych ze sposobem wyko-
nywania pracy” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Rzeszowie
Nr 75/2016/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Arkadiusz Jędrzejewski
Nr 76/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Łukasz Zając
Nr 77/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza  Sławomir Januszek 
Nr 78/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
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leczniczego – dotyczy lekarza Mateusz Wiśniowski
Nr 79/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Elżbieta Kubek
Nr 80/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Aneta Liana- Brzyska
Nr 81/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marek Kozioł
Nr 82/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarza Jacek Wielgos
Nr 83/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w miejscu wezwania  i w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Paweł Rodziński 

3. Poruszono  sprawy bieżące  dotyczące funkcjonowania biura OIL.

Na tym posiedzenie  Prezydium  zakończono.

Protokół
z posiedzenia Prezydium  Okręgowej  Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 16  lutego 2016 r.

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. Katarzyna Szafarz, 
Wioletta Borek, Magdalena Filip –Dziurzyńska. 

2. Dyskutowano nad wystrojem siedziby Izby. 

3. Odczytano podziękowanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomato-
logicznego dla organizatorów konferencji stomatologicznej. 

4. Podjęto uchwały : 
Nr 84/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Danuta 
Mazur 
Nr 85/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Barbara 
Meger
Nr 86/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Kamila 
Marczak 
Nr 87/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Marek 
Gugała
Nr 88/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Alla Lysak
Nr 89/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Tomasz Targoński 
Nr 90/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Marcin Polak
Nr 91/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Antoni Flis
Nr 92/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Stepan Lysak
Nr 93/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Łukasz Budkowski
Nr 94/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego – dotyczy lekarza Ewa Kuźniar
Nr 95/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Maria Gawlik
Nr 96/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Hubert Hrycelak
Nr 97/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Magdalena Glazer- Stefańska

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół
z posiedzenia Prezydium  Okręgowej  Rady Lekarskiej

w Rzeszowie z dnia 23  lutego 2016 r.

1. Podjęto uchwały : 
 
Nr 98/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza Mag-
dalena Bobola
Nr 99/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
oraz wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie  - dotyczy lekarza Mał-
gorzata Sieczkowska
Nr 100/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rze-
szowie w związku z przeniesieniem z innej OIL
Nr 101/2016/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Paweł Matusik 
Nr 102/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Jadwiga Krukowska
Nr 103/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego – dotyczy lekarza Paweł Chechliński
Nr 104/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarza Monika Wisz
Nr 105/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Elżbieta Trojnar
Nr 106/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Zuba

2. Zapoznano się ze stanowiskiem ORL w Szczecinie  w sprawie propo-
zycji zmian art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. ORL 
w Szczecinie  przychyla się do wprowadzenia zmian uchylających zakaz 
zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów w indywidualnych praktykach 
lekarskich   twierdząc iż jest to zgodne z oczekiwaniami ich środowiska  
lekarskiego. 

3. Informacja o obchodach  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. 

4. Zdecydowano  o wyborze luster do siedziby OIL. 

5. Wytypowano kol. Andrzeja Bednarskiego w skład komisji konkurso-
wych na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w SP ZOZ w Nowej Dę-
bie. 

6. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Łukasz Czarniecki, Ja-
kub Kanik , Joanna Pomykała. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.  

Z Prac ORL
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Głosem Związku

Ile wart jest dobry stan zdrowia, przekonujemy się 
zazwyczaj dopiero wtedy, gdy zaczyna ono szwan-
kować. „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako 
smakujesz - aż się zepsujesz!”. Ten stary truizm, ubra-
ny w literacką formę fraszki, ciągle wydaje się niedo-
ceniany, zwłaszcza w kontekście innego powiedzenia 
- „mądry Polak po szkodzie”. Ostanie 20 lat w ochro-
nie zdrowia są dobrym przykładem fatalnej niepa-
mięci liderów różnej maści formacji politycznych, ale 
też tego, że nie umiemy, lub nie chcemy wyciągać 
logicznych wniosków prowadzących do poprawy sy-
tuacji. Na co dzień słyszymy liczne deklaracje przed 
kamerą  lub mikrofonem, zapewniające  chorych, a 
także potencjalnych pacjentów, że ich zdrowie jest 
obiektem stałej, najwyższej troski aktualnej „władzy”, 
że mają prawo do opieki na europejskim poziomie, 
że ewentualne problemy nie są wynikiem błędów 
systemowych tylko efektem złej woli pracowników 
przychodni czy szpitala, a zwłaszcza lekarzy. Ten roz-
dźwięk między deklaracjami polityków a siermiężną 
rzeczywistością jest źródłem wielu rozczarowań dla 
pacjentów i generuje coraz większą liczbę konfliktów 
pacjent - lekarz. Daje to w efekcie olbrzymią frustra-
cję i wypalenie zawodowe lekarzy, a po stronie pa-
cjentów objawia się spadkiem zaufania i coraz więk-
szą liczbą roszczeń i procesów sądowych. W tej spirali 
błędnych decyzji, nietrafionych założeń, populizmu i 
zwykłego oszustwa ostanie 8 lat były wyjątkowo uro-
dzajne.

SYSTEM

Po co nam system ochrony zdrowia? Najprościej mó-
wiąc po to, żeby móc pomóc największej liczbie cho-
rych, dobrze wykorzystując posiadane siły i środki, ale 
także po to, żeby zrobić to z punktu widzenia ekono-
micznego efektywnie. Czy Polska jest jedynym krajem 

posiadającym taki system? Na pewno nie i nie musimy 
być w tej materii pionierami i przecierać nieznane innym 
szlaki. Na świecie funkcjonuje wiele systemów opieki 
zdrowotnej - budżetowe, ubezpieczeniowe, mieszane, 
opierające się na publicznych bądź prywatnych zakła-
dach, ale wszystkie one muszą być oparte na zdrowych 
zasadach organizacyjnych i ekonomicznych, by system 
mógł działać. Nasi krajowi eksperci, którzy wielokrotnie 
dogłębnie studiowali zasady organizacji różnych modeli 
ochrony zdrowia, jakoś nie mogą sobie poradzić z ad-
optowaniem optymalnego systemu dla Polski, bądź nie 
mogą tego zrobić z przyczyn politycznych!
Całkiem niedaleko od naszych granic, np. w Austrii, 
Szwajcarii  czy Holandii, funkcjonują dobre systemy 
ochrony zdrowia, których podopieczni są najbardziej za-
dowoleni z ich działania. Dlaczego nie możemy takich 
systemów implementować u nas, po co latami szukamy 
jakiejś własnej drogi, która w efekcie prowadzi donikąd.

PO PIERWSZE EKONOMIA

Każdy podmiot gospodarczy, by mógł funkcjonować 
musi mieć dobre podstawy organizacyjne i wydolne fi-
nansowanie. Dobra organizacja pracy eliminuje marno-
wanie sił i środków na rzeczy niepotrzebne, powielanie 
wykonanych już wcześniej czynności, a także umożliwia 
wykonanie zamierzonych zadań w najkrótszym czasie. 
Wydolne finansowanie pozwala zakupić potrzebne ma-
teriały i urządzenia oraz zapłacić pracownikom za wy-
konaną pracę. Te zasady tyczą wszystkich podmiotów 
gospodarczych, także tych, które działają w sferze zdro-
wia. Można nawet powiedzieć, że w ochronie zdrowia 
ich rola jest jeszcze większa, wręcz decydująca. Jeżeli w 
fabryce odzieży zabraknie tkanin, lub na budowę nie 
dowiozą na czas betonu, w efekcie będą opóźnienia w 
produkcji sukienek lub oddali się termin oddania budo-
wanego obiektu. W szpitalu brak np. krwi lub leków ra-
tujących życie, brak lub awaria sprzętu - mogą przełożyć 
się na straty nieodwracalne, śmierć lub trwałe kalectwo 
pacjenta. Dlatego pewne rzeczy musimy zaplanować i 
zakupić je „na wszelki wypadek”, musimy zatrudnić ludzi, 
którzy będą gotowi udzielić pomocy o każdej porze dnia 
i nocy. Niestety to wszystko kosztuje i aby system mógł 
działać skutecznie, musimy, jako społeczeństwo, prze-
znaczyć na to adekwatne środki. Żadna z rządzących 
dotychczas ekip parlamentarno - rządowych nie zada-
ła sobie trudu by zapytać społeczeństwo jaki chce mieć  
system opieki zdrowotnej, co powinno być w koszyku 
świadczeń gwarantowanych i na co ewentualnie można 
się doubezpieczyć. Po prostu władza zawsze wie lepiej! 
Taniej wychodzi żonglowanie „wyprodukowanymi” przez 
siebie „wskaźnikami”, pozorowanie zmian, ogłupianie 
społeczeństwa i szczucie niezadowolonych pacjentów 
na lekarzy, niż rzetelne finansowanie ochrony zdrowia. 
Jak na razie, wiele wskazuje na to, że „dobra zmiana” tego 
nie zmieni!

Ekonomia 
zdrowia

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL
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Specjalizacje

Anestezjologia i intensywna terapia
1. Joanna Bielecka
2. Katarzyna Długosz-Śledź
3. Radosław Gutowski

Chirurgia stomatologiczna
1. Sebastian De Sternberg Stojałowski

Chirurgia szczękowo-twarzowa
1. Bartosz Marynowski

Choroby płuc
1. Małgorzata Sigda-Mečiar

Choroby wewnętrzne
1. Aneta Liana-Brzyska
2. Anna Muniak
3. Krzysztof Pogorzelski
4. Małgorzata Rodzoń
5. Katarzyna Rybka

Choroby zakaźne
1. Anna Graniczka-Pazdro

Endokrynologia
1. Jacek Szczupak
2. Joanna Sztembis

Endokrynologia i diabetologia dziecięca
1. Artur Mazur

Gastroenterologia
1. Maciej Szadkowski

Gastroenterologia dziecięca
1. Bartosz  Korczowski

Geriatria
1. Aneta Musz

Kardiologia
1. Radosław Krawczykiewicz
2. Adam Rojek

Medycyna paliatywna
1. Marta Kawalec-Książek

Medycyna pracy
1. Irina Haduch
2. Agnieszka Kania
3. Zbigniew Kochanowski

Medycyna rodzinna
1. Beata Bazan
2. Agnieszka Gomółka-Bargieł
3. Aniceta Kalita
4. Magdalena Łysik-Sowa

Neonatologia
1. Beata Chmielarz

Neurochirurgia
1. Przemysław Grzegorzewski

Okulistyka
1. Małgorzata Ozimek

Lekarze i  lekarze dentyści, którzy  uzyskali w sesji wiosennej 2015  
tytuł specjalisty w dziedzinie:

Onkologia kliniczna
1. Małgorzata Cisło
2. Maria Pelc
3. Karolina Syrek-Kaplita
4. Kinga Zielińska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
1. Jerzy Bober
2. Wojciech Milik

Ortodoncja
1. Aneta Grzesiuk
2. Iwona Nowak-Ożóg

Otorynalaryngologia dziecięca
1. Grażyna Piejko

Patomorfologia
1. Elżbieta Trojnar

Pediatria
1. Wojciech Tarała
2. Ewa Tonia-Cwynar

Rehabilitacja medyczna
1. Agata Puterla

Urologia
1. Łukasz Futyma

GRATULUJEMY

Anestezjologia i intensywna terapia
1. Jakub Nicpoń
2. Mariusz Oczoś

Chirurgia dziecięca
1. Anna Ogorzałek

Chirurgia naczyniowa
1. Kamil Dryżałowski

Diabetologia
1. Anna Jopek
2. Bernadetta Sobocka

Endokrynologia
1. Andrzej Jopek
2. Agnieszka Kopyto
3. Janina Niemczyk-Kula

Hematologia
1. Beata Blajer-Olszewska

Kardiologia
1. Łukasz Fronc
2. Eliza Lis
3. Marcin Maciołek
4. Paweł Procnal
5. Tomasz Rzeszuto

Medycyna rodzinna
1. Joanna Ożóg

Nefrologia
1. Sebastian Norwicz

Neonatologia
1. Agnieszka Szadkowska

Neurochirurgia
1. Rafał Dziedzic

Onkologia i hematologia dziecięca
1. Joanna Mrzowska-Kiszka

Onkologia kliniczna
1. Aleksandra Stryjkowska-Góra

Ortodoncja
1. Dorota Pawłowska-Bednarowicz

Otorynolaryngologia
1. Katarzyna Oberc

Pediatria
1. Katarzyna Jakubek-Kipa
2. Magdalena Walter-Kasieczko

Protetyka stomatologiczna
1. Piotr Eichberger

Położnictwo i ginekologia
1. Anna Bogaczyk
2. Joanna Hawryło-Zaleśny
3. Paweł Soja
4. Paweł Szczerba

Radiologia i diagnostyka obrazowa
1. Izabela Hoczela
2. Iwona Kucharska-Miąsik
3. Jan Pytel
4. Ewa Szlachta-Tarała

Rehabilitacja medyczna
1. Agnieszka Köppler
2. Anna Pękala

Reumatologia
1. Edyta Bieniasz-Pawlik

Stomatologia dziecięca
1. Małgorzata Tkaczuk-Płocica

Transplantologia kliniczna
1. Marzena Janas
2. Dariusz Kumorek

GRATULUJEMY

Lekarze i  lekarze dentyści, którzy  uzyskali w sesji jesiennej 2015  
tytuł specjalisty w dziedzinie:
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Przepisy prawne

1. Zm. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Dz.U.15.1887/
2. Obowiązkowe szczepienia ochronne / Dz.U.15.1947/
3. Dopuszczalny czas oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej / Dz.U.15.1948/
4. Zm. rozp. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności / Dz.U.15.1949/
5. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych / Dz.U.15.1958/
6. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne / Dz.U.15.1971/
7. Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia / Dz.U.15.1991/ - lekarz wystawia recepty na podstawie art 95b – 96b 

ustawy Prawo Farmaceutyczne
8. Zawód fizjoterapeuty / Dz.U.15.1994/
9. Standardy w zakresie łagodzenia leczenia bólu / Dz.U.15.1997/
10. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii / 

Dz.U.15.2007/
11. Rozp. MZ w sprawie rodzajów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Dz.U.15.2069/
12. Wykaz leków dla zasłużonych honorowych dawców krwi i przeszczepu  / Dz.U.15.2098/
13. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie / Dz.U.15.2153/
14. Badania statystyczne na 2015r / Dz.U.15.2161/
15. Zm.ustawy oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.15.2198/ - dotyczy przedłużenia umów
16. Zm. rozp. w sprawie badań lekarskich do kierowania pojazdami i kierowców / Dz.U.15.2247/
17. Badania lekarskie dla ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej / Dz.U.15.2323/
18. Nadanie Statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej / Dz.U.16.57/
19. Recepty lekarskie – tekst jednolity / Dz.U.16.62/
20. Zmiana rozp. w sprawie badań statystycznych na 2015r /Dz.U.16.84/
21. Zm. rozp. w sprawie badań statystycznych na 2016r / Dz.U.16.118/
22. Świadczenia gwarantowane z zakresu p o z / Dz.U.16.86/
23. Badania lekarskie i psychologiczne na urząd asesora sądowego  / Dz.U.16.171/
24. Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta  / Dz.U.16.186 tekst jednolity/
25. Wzór formularza sprawozdania na 2015r i 2016r / Dz.U.16.182/
26. Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, sposób ich rejestrowania i przekazywania podmiotom 

zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Dz.U.16.192/
27. Kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami medycznymi, zgłaszania incydentów medycznych  / Dz.U.16.201/
28. Wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności wyrobów medycznych  / Dz.U.16.206 i 211/
29. Wzory wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobów medycznych do implantacji oraz wysokość opłat  / Dz.U.16.208/
30. Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie badania klinicznego wyrobu medycznego  / Dz.U.16.209/  

Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie
Uwaga:  od 1 stycznia 2016r nowe przepisy o uzyskiwaniu przez zakłady ubezpieczeniowe informacji o stanie zdrowia ubezpie-
czonych. Szczegóły – art 37 i 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej / Dz.U.15.1844/

Z dniem 1 stycznia 2016r weszło nowe rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wysta-
wiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sprostowania błędu w zaświadczeniu / Dz.U.15.2013/: orzekanie o czasowej niezdolności 
do pracy następuje po przeprowadzeniu postępowania diagnostyczno-leczniczego przy orzekaniu należy brać pod uwagę warunki 
pracy okres niezdolności jest określany liczbą dni okres niezdolności przypadający na czas pobytu w szpitalu obejmuje okres od dnia 
przyjęcia do dnia wypisu orzekanie musi być dokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej zaświadczenie lekarskie wy-
daje się wyłącznie po bezpośrednim badaniu stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny zaświadczenie wystawia się na okres 
od dnia w którym przeprowadzono badanie lub od dnia bezpośrednio po dniu badania nie później jednak niż 4 dni po dniu badania 
jeżeli:
1] bezpośrednio po badaniu przypadają dni wolne
2]badanie jest przeprowadzone w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.
Okres orzeczonej niezdolności do pracy może obejmować:
okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wskazują, że ubezpieczony był 
w tym okresie niezdolny do pracy w przypadku orzeczenia lekarza psychiatry może obejmować okres wcześniejszy.
W przypadku ubezpieczenia z dwóch lub więcej tytułów wystawiający zaświadczenie wystawia na wniosek pacjenta odpowiednią 
liczbę zaświadczeń lekarskich.

Zaświadczenia w których stwierdzono błąd w jego treści podlegają sprostowaniu, które wystawiający zaświadczenie przekazuje 
płatnikowi składek i ubezpieczonemu w formie pisemnej. ZUS zapisuje informacje o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia 
lekarskiego.                                                                                                                                                           

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

Recepty
Z dniem 12 grudnia 2015r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw / Dz.U.15.1991/. Ustawa ta likwiduje konieczność podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umów upo-
ważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Obecnie każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu 
jest uprawniony do wystawiania takich recept.

Recepta na lek refundowany musi być opatrzona indywidualnym numerem nadawanym przez NFZ.
Dotychczasowe umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane zachowują ważność do 31 grudnia 2016r – 
z tym dniem wygasają z mocy prawa.

Likwidacja umów nie oznacza zwolnienia lekarza z odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z wypisywa-
niem recept. Lekarze nadal są zobowiązani poddawać się kontroli Funduszu w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej 
zasadności i prawidłowości wystawiania recept na leki refundowane. Tu nadal obowiązuje art 48 ust 7 i 7a ustawy refundacyjnej.
Lekarze , którzy mają podpisane umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane mogą rozważyć wypo-
wiedzenie tych umów przed 31.12.2016r . Tu należy jednak pamiętać o wcześniejszym porozumieniu z NFZ co do przekazania 
numerów recept.

************************************************************************************************************************************************

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału w
 XIV Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Lekarzy,

 która  odbędzie  się  w  dniach  22 -  27  maja  
2016  roku  w  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  

Na  coroczną,  Ogólnopolską  Wystawę  Malarstwa  Lekarzy  Komisja  Kultury  
Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  zaprasza  już  po  raz  czternasty,  także w 
maju - kontynuując tym samym  tradycję  wiosennych  wernisaży.
Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem  w  Wystawie  pro-
simy  o  dostarczenie  swych  dzieł  do  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  
(93-005  Łódź,  ul.  Czerwona  3)  do  9  maja  br.  
Obrazy  mogą  być wykonane w dowolnych technikach i  formatach  oraz  
opatrzone  następującymi  danymi:   tytuł,  imię  i  nazwisko  autora,  rodzaj  
jego  specjalizacji,  miejscowość zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2  
prace  od jednego autora ze względu na ograniczenia powierzchni  wysta-
wienniczej.  
Kontynuując  tradycję  zapoczątkowaną  podczas  wcześniejszych edycji Wy-
stawy planujemy przeprowadzenie  konkursu, w którym prace oceni jury 
złożone z trójki  profesjonalistów. 
Wernisaż  Wystawy  odbędzie  się  22  maja  2016  roku  (niedziela)  o  godzinie  
1700  w  Klubie  Lekarza    w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3,  a  Wystawa  potrwa  
do  27  maja br.
Serdecznie zapraszamy Autorów i Wszystkich  zainteresowanych  twórczością   
lekarzy. 

Kontakt:  Iwona  Szelewa,   tel.  42/683 17 01,  fax.  42/683 13 78, 
adres  internetowy:  biuro@oil.lodz.pl

PODZIĘKOWANIE
Pragnę wyrazić podziękowanie dla całego personelu Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób We-
wnętrznych oraz Kliniki Radioterapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie za profesjonalizm, ogromne 

zaangażowanie, życzliwość i empatię. W szczególności dziękuję Panu Kierownikowi Kliniki dr hab. n. med. prof. UR 
Krzysztofowi Gutkowskiemu wyjątkowemu lekarzowi i znakomitemu specjaliście, oddanemu swojej pracy i pacjentom. 
Jednocześnie życzę wszelkiej satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w trudnych chwilach oraz powodzenia w 

realizacji wszystkich celów i zamierzeń. 

Czesław Sobek
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Konferencje

W dniach 23-24.10.2015 r. w Hotelu „Rzeszów” odbyła się V 
Podkarpacka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Lekarzy 
Dentystów pt. „Leczenie kompleksowe pacjentów – wiele 
dróg do jednego celu” . Konferencję otworzył krótkim wy-
stąpieniem Przewodniczący Komisji Stomatologicznej OIL w 
Rzeszowie lek. dent. Radosław Maksymowicz.

Prym wśród wykładowców wiedli prof. dr hab. n. med. Małgorzata 
Pietruska i doc. dr hab. med. Jan Pietruski z Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Z wykładem wystąpił również dr n. med. Łukasz 
Tyszler. Zasady odpowiedzialności karno - cywilnej lekarza stoma-
tologa za błąd w sztuce przedstawiła dr n. prawnych  mec. Joanna 
Paśkiewicz wspólpracująca z OIL w Rzeszowie, natomiast  temat 
naruszenie praw pacjenta omówił radca prawny mgr Paweł Strze-
lec z Lublina.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się spotkaniem koleżeńskim 
w Klubie „Piekiełko”, natomiast konferencję uwieńczył „Jesienny 
Bal” w Sali Bankietowej Hotelu Rzeszów.
Odbiór konferencji wśród ogółu uczestników był pozytywny i do-
brze oceniony pod względem organizacyjnym i merytorycznym.

W konferencji wzięło udział około 260 lekarzy dentystów z Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Przybyli też goście z innych 

okręgowych izb lekarskich: śląskiej , lubelskiej oraz z Krakowa, War-
szawy i Szczecina.

W przygotowaniu konferencji wzięli również udział Wiceprezes 
ORL w Rzeszowie lek. dent. Adam Malawski-Róg, Sekretarz Komi-
sji Stomatologicznej OIL w Rzeszowie lek. dent. Beata Kożak oraz 
członek  Komisji Stomatologicznej OIL w Rzeszowie lek. dent. Ali-
na Nowak-Grzesiuk. Obsługę biurową konferencji zapewnili pra-
cownicy Biura OIL w Rzeszowie.

Sponsorem głównym konferencji były firmy: Dentsply Implants i 
Volvo D&R Czach. Pozostali sponsorzy to : Osstem Implant, Me-
gadenta,Septodont, MIP Pharma,kadent System, Colgate, ATZ Far-
mont Poland. Patron medialny Dentonet. 

V Podkarpacka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów
„Leczenie kompleksowe pacjentów – wiele dróg do jednego celu”

Tematem przewodnim konferencji było „Leczenie konwencjo-
nalne i metodami alternatywnymi we współczesnej stomato-
logii”. 

Organizatorami konferencji była Komisja Stomatologiczna 
przy OIL w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Stomatolo-
giczne Oddział w Rzeszowie. Pieczę nad przebiegiem konfe-
rencji sprawował Przewodniczący Komisji Stomatologicznej 
OIL w Rzeszowie lek. dent. Radosław Maksymowicz i Prezes 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Rzeszo-
wie dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski prof. nadzw. UR.

Podczas Konferencji z krótkim przemówieniem wystąpił Pre-
zes ORL w Rzeszowie dr n. med. Wojciech Domka.

W konferencji wzięło udział 200 lekarzy dentystów głównie 
członków OIL w Rzeszowie oraz OIL w Krakowie. Ponadto przy-
byli też goście z innych okręgowych izb lekarskich z :  Warsza-
wy, Tarnowa, Lublina i Łodzi.

Naukowo i balowo

W dniu 5 lutego konferencja zakończyła się spotkaniem kole-
żeńskim w Klubie LUKR.
Bal Lekarza rozpoczął się o godz. 20:00 uroczystym wystąpie-
niem Prezesa ORL w Rzeszowie dr n. med. Wojciecha Domki. 

Bal odbył się w ostatnią sobotę karnawału i cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem środowiska lekarskigo. Wzięło w 
nim udział 260 osób, a do tańca grał zespół „Horoszki” z Leżaj-
ska. Zwycięzca The Voice of Poland 2015 Krzysztof Iwaneczko 
uświetnił bal swoim recitalem. Wystąpił też z krótkim pokazem 
duet akrobatyczny z Rzeszowa  Delfina i Bartek. Bal przebie-
gał we wspaniałej atmosferze, wszystkim gościom dopisywały 
szampańskie humory, a  zabawa trwała do białego rana.

Sponsorem głównym konferencji stomatologicznej oraz Balu 
Lekarza była Toyota Dakar. Ponadto konferencję wspomogło 
14 firm medycznych i farmaceutycznych.

Beata Kożak

W DNIACH 5-6 LUTEGO 2016R. W HOTELU HILTON GARDEN INN ODBYŁA SIĘ VI PODKARPACKA 
KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA LEKARZY DENTYSTÓW ZAKOŃCZONA BALEM LEKARZA W 
HOTELU PREZYDENCKIM W RZESZOWIE.
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Doktoraty

STRESZCZENIE 

Tytuł pracy: ,,Badanie skrawków tkankowych z pochwy u pa-
cjentek z zaburzeniami statyki narzą- dów płciowych metodą 
spektroskopii rezonansu paramagnetycznego” 
Zawartość wolnych rodników w badanym materiale jest 
najczęściej oceniana metodami pośrednimi, tj. oznacza-
nia stężeń produktów reakcji rodnikowych. Jedną z metod 
bezpośredniej oceny zawartości wolnych rodników w bada-
nym materiale jest spektroskopia elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego (EPR). Me- toda ta była dotychczas stoso-
wana w modelach zwierzęcych i materiałach nieorganicznych. 
Spektroskopia EPR służy ocenie ilości centrów paramagnetycz-
nych w badanym materiale, co odpowiada ilości wolnych rod-
ników. 
Cele badania: Celem pracy było zastosowanie spektrosko-
pii EPR do oceny zawartości wolnych rod- ników w skraw-
kach tkankowych z pochwy u kobiet z zaburzeniami statyki 
narządów miednicy mniejszej (ZSNMM); określenie zależności 
pomiędzy wynikami badania spektroskopowego a czynnikami 
ryzyka zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, stop-
niem ich zaawansowania, subiektywną oceną przez pacjentki 
dolegliwości związanych z chorobą oraz wynikami badań la-
boratoryjnych, a także zastosowanie spektroskopii EPR do oce-
ny zawartości wolnych rodników w skrawkach tkankowych z 
pochwy u kobiet poddanych krótkotrwałej terapii preparatem 
zawierającym kwasy omega-3. 
Materiał: Badaniem objęto grupę 88 pacjentek hospitalizo-
wanych w Klinicznym Oddziale Ginekologii i Położnictwa 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie od 
1.01.2012 do 31.08.2012. Pacjentki podzielono na dwie grupy: 
grupę pierwszą (N=67) – operowanych z powodu ZSNMM, 
i grupę drugą (N=21) – operowanych z powodu innych, nieon-
kologicznych schorzeń narządów płciowych. 
Metoda: U pacjentek z obu grup podczas operacji pobrano 
skrawki tkankowe z pochwy, które zamrożono do tempera-
tury 0-(-10)°C i przekazano do Pracowni Diagnostyki Materia-
łów i Defektoskopii Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze-
go Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badanie spektroskopowe 
przeprowadzono przy użyciu standardowego spektrometru 
na pasmo X produkcji Politechniki Wrocławskiej typu SE/X 
i wieloczęstotliwościowego fourierowskiego spektrometru 
EPR ELEXSYS-II E580 FT/CW firmy BRUKER. Ponadto do pomia-
rów wykorzystano wyposażenie do badań temperaturowych 
firmy BRUKER ER 4131VT. Następnie za pomocą programu Ori-
gin wyznaczano charakterystyczne parametry krzywych rezo-
nansowych: wartości ekstremów maksymalnych i minimalnych 
sygnałów dI/dB, celem oszacowania ilości wszystkich centrów 
pa- ramagnetycznych w badanej próbce. Dla celów porów-
nawczych w obu grupach wyznaczono średnie i maksymalne 
wartości wyniku badania spektroskopowego. U losowo wybra-

nych pacjentek z obu grup przez min. 3 dni podawano dziennie 
1000 mg preparatu Cormega 1000, zawierającego kompozycję 
kwasów tłuszczowych omega-3, w tym: 18% EPA (kwas eikoza-
pentaenowy) 180 mg i 12% DHA (kwas dokozaheksaenowy) 
120 mg oraz substancje dodatkowe: żelatynę, glicerol i sorbitol. 
Pacjentki z obu grup wypełniły ankietę obejmującą kwestiona-
riusze oceny jakości życia: PDFI-20 i PFIQ-7 i odpowiedziały na 
pytania dotyczące czynników ryzyka ZSNMM. Ankiety były uzu-
pełniane przez autora badania o informacje dotyczące stopnia 
ZSNMM w skali POP-Q przed i po zabiegu operacyjnym oraz o 
wyniki badań laboratoryjnych. Zebrane dane oraz wyniki badań 
przeanalizowano w Zakładzie Metod Ilościowych w Ekonomii 
Politechniki Rzeszowskiej z wykorzystaniem pakietu Statistica 
6,0 PL. 

WYNIKI

Stwierdzono istotną statystycznie różnicę między maksymalną 
wartością wyniku badania spek- troskopowego w grupie pierw-
szej i drugiej (p=0,03). Dla średnich wartości wyniku badania 
spektroskopowego różnica ta zbliżona była do istotności sta-
tystycznej (p=0,0662). Nie stwierdzono istotnej statystycznie 
różnicy pomiędzy średnimi, jak i maksymalnymi wartościami 
wyników badania spektroskopowego pacjentek z grupy pierw-
szej, które otrzymały, i tymi, które nie otrzymały preparatu kwa-
sów omega-3 przed zabiegiem operacyjnym. Różnica ta była 
zbliżona do istotności statystycznej dla maksymalnych wyni-
ków badania spektrosko- powego w przypadku pacjentek z 
grupy drugiej (p=0,09). Udowodniono także statystycznie istotą 
zależność między czynnikami ryzyka ZSNMM – pracą fizyczną 
oraz liczbą porodów siłami natury w wywiadzie a średnią 
i maksymalną wartością wyniku badania spektroskopowego 
u pacjentek z grupy pierwszej. Statystycznie istotną zależność 
potwierdzono też dla wyników kwestionariusza PFIQ-7 i wy-
ników badania spektroskopowego u kobiet z grupy pierwszej  
z ZSNMM w stopniu POP-Q III i IV. 

WNIOSKI

Wyniki badania skrawków tkankowych z pochwy u pacjentek 
z ZSNMM metodą spektrosko- pii EPR pozwalają stwierdzić, że: 
1. Badaniem spektroskopii EPR stwierdzono wyższą zawartość 

wolnych rodników w skrawkach tkanko- wych z pochwy 
kobiet z ZSNMM, a także kobiet pracujących fizycznie i wie-
loródek 

2. Wskazuje to na udział stresu oksydacyjnego w patogenezie 
ZSNMM 

3. Krótkotrwała podaż kwasów omega-3 nie wpływa na wyni-
ki badania spektroskopowego.

DOKTORAT
Badanie skrawków tkankowych z pochwy u pacjentek z zaburzeniami statyki narządów

płciowych metodą spektroskopii rezonansu paramagnetycznego
Praca doktorska

lek. med. Tomasz Góra

Praca doktorska została obroniona 24.11.2015 w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kierunkiem promotora:
dr hab. n. med.(prof. UR) Joanny Skręt-Magierło.
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STRESZCZENIE 

Wirusowe gorączki krwotoczne to choroby odzwierzęce, któ-
rych przyczyną jest zakażenie wirusem RNA. Różnią się prze-
biegiem klinicznym, drogami zakażenia, objawami chorobo-
wymi, a ich wspólną cechą są wylewy krwawe do narządów 
wewnętrznych i do skóry. Występują w rejonach endemicz-
nych i są rozpowszechnione na całym świecie. Wirusy gorą-
czek krwotocznych kwalifikowane są w rodzaju Bunyaviridae 
i dzielą się na 5 rodzajów: Bunyavirus, Hantavirus, Nairovirus, 
Phlebovirus i Tospovirus.
Na terenie Europy występują wirusy rodzaju Hantawirus. 
Ich gospodarzami są drobne gryzonie: mysz polna - Apo-
demus agrarius, mysz leśna - Apodemus flavicollis, nornica 
ruda - Myodes glareolus, szczur wędrowny - Ratus norvegicus 
i szczur czarny - Rattus rattus. Do zakażenia dochodzi przez 
inhalację aerozolu zawierającego odchody gryzoni. Przebieg 
choroby i jej ciężkość zależy głównie od gatunku wirusa. 
W Europie występują głównie 2 serotypy: na północy i zacho-
dzie Europy dominuje głównie serotyp Puumala wywołujący 
łagodną postać gorączki krwotocznej zwaną Nephropathia 
Epidemica (NE), zaś w Europie Wschodniej i Środkowej spo-
tykamy w większości serotyp Dobrava, będący przyczyną go-
rączki krwotocznej z zespołem nerkowym (HFRS).
Na terenie województwa podkarpackiego w latach 2007-2012 
stwierdzono zakażenie Hantawirusem u 38 chorych; w 50% 
serotypem Dobrava i w 50% serotypem Puumala. Celem pra-
cy była ocena w jakim procencie u zakażonych Hantawirusem 
występuje uszkodzenie nerek, jakie były dominujące objawy 
ze strony układu moczowego, jaki był czas trwania ostrego 
uszkodzenia nerek (AKI), a także ocena trwałych następstw in-
fekcji hantawirusowej. Ostre uszkodzenie nerek rozpoznano w 
oparciu o klasyfikację RIFLE. Informacje o chorych i przebiegu 
klinicznym zakażenia zebrano w oparciu o karty informacyjne 
ze szpitali w Sanoku, Przemyślu, Krośnie, Brzozowie i w Rze-
szowie. Dane o przebiegu zakażenia uzyskano także z ankiet 
zebranych przez WSSE w Rzeszowie (aneks). Laboratorium 
WSSE w Rzeszowie jest jedynym laboratorium na Podkarpa-
ciu wykonującym badania serologiczne, których celem jest 
wykrycie swoistych przeciwciał IgG i IgM, potwierdzających 
zakażenie Hantawirusem. Zewzględu na podobny przebieg 
kliniczny i ekosystem zakażenia, surowice chorych badane 
były również na obecność leptospirozy. Analizie poddano 38 
chorych, u których na różnych etapach choroby stwierdzono 
obecność przeciwciał IgG i/lub IgM anty-hantawirusowych. 
Wszyscy chorzy ze względu na przebieg kliniczny byli ho-
spitalizowani. Najwięcej przypadków zachorowania wykryto 
w 2007 roku (13), zaś najmniej w 2012 roku (2). Zapadalność 
na Podkarpaciu średnio wynosiła 0,3/100 000 mieszkańców, 

co nie odbiegało w znaczący sposób od zapadalności w rejo-
nach endemicznych Europy Zachodniej. Szczególnie zagro-
żonymi terenami w województwie podkarpackim był powiat 
leski i sanocki, gdzie stwierdzono ponad 50% zachorowań. 
Chorowali głównie mężczyźni (65%), związani zawodowo 
z ekosystemem gryzoni tj. rolnicy i pracownicy leśni. 
Dominujące objawy zakażenia Hantawirusami to objawy gry-
popodobne z wysoką temperaturą (100%), nie reagujące na 
niesteroidowe leki przeciwzapalne. Duży procent chorych 
skarżył się też na dolegliwości ze strony układu pokarmowe-
go jak bóle brzucha, nudności, wymioty czy biegunka (86%). 
Z badań laboratoryjnych dominowało obniżenie poziomu pły-
tek krwi, średnio do 59 x 103/µl (87%), podwyższone stężenie 
kreatyniny średnio do 344 µmol/l (73%) i przekroczenie normy 
CRP u 95% pacjentów. U 73% chorych doszło do zaburzenia 
wolemii. Ponieważ hospitalizacja występowała w różnych 
fazach choroby, oligurię stwierdzono u 9 chorych, zaś poliurię 
u 22. Zaburzenia wolemii i niski poziom płytek w obserwowa-
nej grupie determinowały ciężkość przebiegu HFRS. AKI wystą-
piło u 76,3% pacjentów i trwało średnio 8,6 dnia. 5 pacjentów 
wymagało hemodializ, z czego 4 było zakażonych wirusem 
Dobrava, a jeden wirusem Puumala i równocześnie leptospi-
rozą. Hospitalizacja trwała od 6 do 32 dni, średnio 13 dni. Peł-
ną remisję wydolności nerek obserwowano u 68% pacjentów, 
a częściową u 32%. Pozostałe objawy zakażenia jak uszkodze-
nie wątroby, zaburzenia elektrolitowe, małopłytkowość uległy 
normalizacji po ustąpieniu infekcji. 
Podsumowując należy stwierdzić, że zakażenie Hantawirusem 
należy rozważać u każdego chorego z ostrym uszkodzeniem 
nerek przebiegającym z objawami grypopodobnymi, wysoką 
gorączką, dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego 
(nudności, wymioty, bóle brzucha) i małopłytkowością. 

WNIOSKI

1. Obszar województwa podkarpackiego stanowi teren 
endemiczny dla zakażeń wirusem Hanta serotypu Puuma-
la i Dobrava, które charakteryzują się cyklicznym wzrostem 
zachorowań.

2. W grupie chorych zakażonych Hantawirusem u ok. 75% 
badanych występują cechy uszkodzenia nerek.

3. Dominującymi cechami ostrego uszkodzenia nerek u cho-
rych zakażonych Hantavirusem są: zaburzenia wolemii 
oraz podwyższone wartości stężenia mocznika i kreatyni-
ny w surowicy krwi.

4. Średni czas trwania ostrego uszkodzenia nerek w przebie-
gu zakażenia Hantawirusem wynosi ok. 9 dni.

5. Przebyte AKI w przebiegu zakażenia Hantawirusami nie 
skutkuje trwałym uszkodzeniem nerek.

DOKTORAT
Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu infekcji Hantaviruse

 – analiza zachorowań z rejonu województwa podkarpackiego
Praca doktorska

lek. med. Wacław Bentkowski

Pracę wykonano w Katedrze i Klinice Nefrologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie Kierownik jednostki: 
Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Kraków 2015

Doktoraty
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Kochana Doktor Grażynko!
W rytmie miłości i szczerości
Mieszkasz w moim sercu 
od   kilkunastu lat!
Pogodna, otwarta na ludzi i wszechświat!
Kosmicznie numerologiczna  liczba  imienia Grażyna to 2!  Twoje planety 
łączą się  z wpływem Księżyca i Wenus co oznacza manifestację żeńskiej   
energii !!!  Wenus to łagodność i chęć porozumienia z otoczeniem Księżyc 
to intuicja i wrażliwość!  Tak! Tak! Dary od Bogów w Twe Imię zostały 
przelane!
Ja dziękuję Ci Kochana Grażynko
za Twa obecność przy mnie cieplą,
którą traktuję  już prawie jak normę
w naszej przyjaźni nieodmienną
i czerpię z niej ile się da.
A choć rankami marnie bywa
jednak nadzieję wciąż od nowa
w sobie odkrywam,
że w miarę dalszych godzin dnia
„podłapię”jaką-taką „ formę

uda mi się zwalczyć złość
na moją niemoc czy lenistwo kiedy  już mam naprawdę dość, Kiedy nie 
mogę rady   dać CHĘTNIE bym chciała rzucić wszystko….
Potem przychodzą dobre słowa
takie co podbudują  psyche,
że lepiej nie dać się zwariować
bo chociaż zdrowie bywa liche
lecz  mimo to warto  jest trwać.
Dlatego w przekonaniu  tym
i bezsilności mej na przekór
(psia kość, psia mać)
-bywa, że jednak do wieczora
zdołam zaśpiewać tralala
i rym- cym-cym, i hopsasa,
zwątpieniom też czasami umiem grać na nosie!
Przesyłam Ci uśmiech dnia
Weź go i odwzajemnij proszę
Na wszystkie nasze 
Słońca i Księżyce

Kawiarenka literacka - pod redakcją dr n. med. Jadwigi Górskiej-Kowalskiej

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Kącik seniora

NOWY ROK 2016 WKRACZAJĄC W NOWE ŻYCIE STWORZYŁ 
JAK ZWYKLE OKAZJĘ DO SPOTKANIA NASZYCH SENIORÓW, 
A STYCZEŃ TO MIESIĄC BARDZO TEMU SPRZYJAJĄCY.

Spotkania koleżeńskie w tym okresie to chwile dostarczające sporo 
przyjemności i niezapomnianych wspomnień. Tak było i tym razem 
na spotkaniu opłatkowo - noworocznym naszych Seniorów, które 
zgromadziło wiele Koleżanek i Kolegów w dniu 12 stycznia 2016 w 
Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, a organizatorem jak zwykle była 
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie. 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Przewodniczącą Ko-
misji lek. med. Marię Szajner Koleżanek i Kolegów oraz zaproszo-
nego jak corocznie księdza dr Andrzeja Garbarza.  Przewodnicząca 
lek. med. Maria Szajner złożyła życzenia przybyłym w imieniu swo-
im, Komisji oraz Prezesa ORL dr n. med. Wojciecha Domki, któremu 
przybycie w tym roku uniemożliwiła wyjątkowa sytuacja związana 
z obowiązkami w oddziale. Życzyła wszystkim zdrowia, dobrego 
samopoczucia, szczęścia w gronie rodzinnym , dużo radości na 
co dzień. Z kolei dr Andrzej Garbarz dołączył się do tych życzeń 

dodając by Błogosławieństwo Boże towarzyszyło wszystkim w co-
dziennej drodze życia. Poświęcił opłatki, którymi z kolei dzielono 
się wzajemnie i składano sobie indywidualne życzenia.

Kolejnym punktem spotkania był obiad smaczny jak zwykle z 
przystawką , daniem głównym i deserem co usatysfakcjonowało 
w pełni uczestników. Towarzyszyły temu rozmowy koleżeńskie i 
wspomnienia w miłej  atmosferze, która jak wiadomo umożliwia i  
pogłębia  integrację Koleżanek i Kolegów. 

Koleżanka lek. med.  Maria Fabisiak złożyła podziękowanie Komi-
sji za zorganizowanie tego spotkania oraz za całą działalność na 
rzecz Seniorów. 

Końcowy element spotkania to wiersz lek. med. Marii Szajner ob-
razujący zdarzenia minionego roku w Polsce na niwie politycznej 
i społecznej oraz dotyczący też w minimalnym stopniu Służby 
Zdrowia cytowany poniżej. 

Seniorzy

Za nami już rok poprzedni
minął wraz z upływem czasu
sporo zdarzeń nam dostarczył
lecz nadzieją nie obarczył 

Minął czas prezydentury
minął czas kadencji Sejmu
zaczął się więc czas wyborów
a tym samym wznowa sporów 

No i właśnie te zdarzenia
bodźca partiom dostarczyły
więc do walki o pierwszeństwo 
w wielkim stylu wyruszyły

A wiadomo czas wyborów
toż to okres non-stop walki
wszystkie partie nie szczędziły 
przeciwnikom niespodzianki

Prześcigając się w krytyce
w walce prawie że na noże
sobie dodawały plusów
konkurencji zaś minusów

Padał nowy grad pomówień
oraz wiele niedomówień
wszystko to nie było fair
jakby było z niższych sfer

Przed wyborem Prezydenta
kandydaci swoich partii
wiele czasu poświęcili
w swych kampaniach się troili 

Tylko dwóch z największych partii 
miało szansę na wygranie
Jeden wygrał , drugi przegrał
choć też liczył na wybranie 

A do walki o parlament
i  wyborców swych zyskanie
Przystąpiły wszystkie partie 
pełniąc szczytne to zadanie 

Prowodyrzy komitetów 
krytykując swych rywali
ich programy i działania 
szans im wcale nie dawali 

Każda z partii moc obietnic
miała do ofiarowania 
Samo dobro i Ojczyźnie
i społeczeństwu do dania 

Więc kampania o Parlament
toż to było widowisko
Tu prym wiodły wciąż dwie damy
Znane z działań i nazwiska

Prześcigały się w rozjazdach
rozmowach i odwiedzinach
zyskiwały zwolenników 
ale również przeciwników 

Znowu jedną z większych partii
wyborcy zmieścili na koncie 
więc znów zaczęła się walka
na politycznym froncie 

Nowa władza mając większość
akceptuje wiele ustaw
do pracy ruszyła z kopyta
nikogo o radę nie pyta 

W rządzie nastąpiły zmiany
stanowiska już rozdane
w trybunale ustawowo 
dokonano wielkiej zmiany 

Ale czy to jest zasadne
i czy zgodne z Konstytucją ?
więc znów walka przeciwników
i niezgodność wśród prawników

Czarnowidztwo zbiera żniwa
ludzie demonstrują sprzeciw
spotykają się w pochodach 
Ci co za i Ci co przeciw

No a w Służbie Zdrowia drgnęło
dla najstarszych lepszy czas
leki mają być bezpłatne
nie wiem czy to będzie łatwe?

Może wreszcie nowy Rząd 
problem starszych zauważy
i polepszy los Seniorów
to się właśnie wszystkim marzy

Lecz jak skończy się to wszystko 
tego nikt z nas nie przewidzi
Musimy spokojnie przeczekać
Albo znowu ponarzekać
            

lek. med. Maria Szajner
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Kącik seniora

PTTK Oddział w Rzeszowie ul. Matejki 2,
tel. + 48 017 852 88 60, fax. + 48 017 850 12 99
www.pttkrzeszow.pl; e-mail biuro@pttkrzeszow.pl
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośred-
ników turystycznych woj. Podkarpackiego
nr 044/04

Wrocław 
Szlak Cysterski i perły Dolnego Śląska
Termin; 30 maj – 04 czerwiec 2016 r.

Program:

1 dzień – poniedziałek
Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 6:00. 
Przejazd przez Kraków, Katowice do stolicy Dolnego Śląska - Wro-
cławia. Zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia:- Stare Miasto z 
Ratuszem i barokowymi kamieniczkami, Aula Leopoldinum, per-
ła miasta - Ostrów Tumski z katedrą . Czas wolny – odpoczynek i 
spacery po wrocławskim rynku z wizytą w restauracji „Spiż”, gdzie 
można skosztować aż 6 gatunków lokalnego piwa, warzonego w 
piwnicach ratusza zgodnie 
z pięćsetletnią recepturą. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

2 dzień – wtorek
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na Dolnośląski Szlak Cysterski . Hen-
ryków - zespół opactwa cystersów z XIII wieku (barokowy Kościół 
W.N. Maryi Panny, klasztor, fragmenty muru obronnego z baroko-
wymi bramami, dawny ogród opacki, wozownica, szkoła łacińska, 
baszta i park krajobrazowy w stylu angielskim). Kamieniec Ząb-
kowicki – zwiedzanie przypominającego mauretańską twierdzę 
pałacu, niegdyś jednego z najpotężniejszych założeń na Śląsku. 
Spacer po Rynku ząbkowickim z najwyższą krzywą wieżą w Pol-
sce, zespół klasztorny oo.cystersów, arkadowy wiadukt kolejowy. 
Srebrna Góra – zwiedzanie niezdobytej twierdzy, unikatowego 
obiektu w skali dziedzictwa kulturowego Europy 
i jednej z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Świdnica - ko-
ściół Świętej Trójcy zwany Kościołem Pokoju posiadający najstar-
szą na świecie konstrukcję szachulcową, czyli konstrukcję 
z drewna i gliny wykonaną bez użycia gwoździ. Świątynię wpisa-
no na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Obiadokolacja w 
restauracji. Przejazd do Wrocławia na wieczorny pokaz multime-
dialnej fontanny; piękne fantazje wodne, dynamiczne i barwne 
show, wykorzystujące większość dysz i gejzerów, zapewniających  
niepowtarzalne wrażenia. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień – środa
Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Wrocławia: Park Szczyt-
nicki z Ogrodem Japońskim, Hala Stulecia - zabytek na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO - Centrum Po-
znawcze  z pokazem „ światło i dźwięk” (video mapping). Zwie-
dzanie Afrykarium; to unikatowy na skalę światową kompleks 
przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem 
wodnym Czarnego Kontynentu oraz zwierzęta zamieszkujące 
plaże i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę Wiel-
kich Rowów Afrykańskich, głębię Kanału Mozambickiego, plaże 
Wybrzeża Szkieletów (Namibia) i Dżunglę dorzecza Kongo – spa-
cer po wrocławskim ZOO.  Czas wolny na wrocławskiej Starów-
ce. Dla osób, które nie zwiedzały; Panorama Racławicka - olejne 
malowidło J. Styki i W. Kossaka przedstawiające zwycięską dla 
Polaków bitwę powstania kościuszkowskiego. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

4 dzień – czwartek
Śniadanie w hotelu.Lubiąż,  drugi pod względem wielkości kom-
pleks pocysterski w Polsce (Pałac Opacki z Salą Książęcą uznawa-
ną za jedno z najwspanialszych barokowych wnętrz Europy oraz 
biblioteka - największa i najokazalsza w historii śląskiego baroku).
Trzebnica - klasztor i bazylika uznawane za jedne z 12 najwięk-
szych XIII-wiecznych zabytków architektury sakralnej w tej czę-
ści Europy. Spacer na na Winną Górę (217 m n.p.m.). Zwiedzanie 
uzdrowiska usytuowanego w pięknym lesie bukowym. Przejazd 
do Legnicy – zwiedzanie Piastowskiego Zamku, który był pierwszą 
murowaną warownią na ziemiach polskich. Starówka legnicka z 
barokowym Starym Ratuszem, 
Kamienice Śledziowe tzw. „Śledziówki”, Kościół ewangelicko-augs-
burski M.Panny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień - piątek
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie pięknego Zamku Czocha, który 
został wyróżniony w 2012 r. przez miesięcznik National Geogra-
phic Traveler jako jeden z „7 nowych cudów Polski”. Wyjazd do 
Lwówka Śląskiego, gdzie znajduje się browar znany z kilkusetlet-
niej tradycji warzenia „lwiego napoju”. Zwiedzanie pomieszczeń 
browaru, w którym produkowany jest „Lwówek Książęcy”, wy-
śmienite piwo bez dodatków chemicznych, niepasteryzowane, 
o niepowtarzalnej barwie i smaku. Wizyta w przybrowarnianej 
izbie pamiątek - zakupy. Zwiedzanie Złotoryji  najstarszego mia-
sta w Polsce; Baszta Kowalska, odrestaurowana Starówka, Kościół 
Narodzenia NMP. Organy Wielisławskie stanowiące pomnik przy-
rody nieożywionej. Przejazd do Jeleniej Góry - zwiedzanie Rynku 
otoczonego zespołem zabytkowych rokokowych i barokowych 
kamieniczek, klasycystycznego Ratusza z XIII wieku oraz fontan-
ny z barokowym posągiem Neptuna. Powrót do hotelu, nocleg.

KOMUNIKAT  KOMISJI  LEKARZY  EMERYTÓW  I  RENCISTÓW

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie informuje, że w dniach od 30.05.2016 r. do 4.06.2016r. 
organizuje wycieczkę krajoznawczą na trasie Wrocław - Szlak Cysterski - perły Dolnego Śląska. Wycieczka or-
ganizowana jest za pośrednictwem Biura Podróży PTTK Rzeszów. Dokładny program wycieczki oraz wszelkie 
informacje organizacyjne są dostępne w załączniku poniżej.

Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przyjmowane są w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie do 
31.03.2016r. Pani Magdalena Szczepaniak tel. 17 717 7724.

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
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6 dzień - sobota
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Zamku w Książu - zwiedzanie 
trzeciego co do wielkości zamku 
w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). 
Przejazd do Korbielowic – Zwiedzanie Pałacu otoczonego lasami 
i stawami, usytuowanego w Parku krajobrazowym Doliny Bystrzy-
cy.  Obiadokolacja w restauracji pałacowej. Powrót do Rzeszowa 
ok. godz. 22.00.

Koszt uczestnictwa w wycieczce dla grupy 35 osób :
1070,- zł/osoba
Koszt się nieco zwiększy, jeśli uczestników będzie mniej !

Świadczenia zawarte w cenie: 
•	 przejazd komfortowym  autokarem (wc, barek, video,klima-

tyzacja),
•	 opieka pilota-przewodnika, 
•	 przewodnik miejscowy we Wrocławiu,
•	 5 noclegów w hotelach/pensjonatach*** - pokoje 2- osobo-

we z łazienkami,
•	 wyżywienie: 5 x śniadania, 5 x obiadokolacje, 1 x obiad na tra-

sie powrotnej,
•	 ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób 

przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1000 zł) SIGNAL IDUNA.

Koszty wycieczki nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów (ceny z dnia 30.11.15 r.)
(Aula Leopoldinum (12,-zł/norm., 8,-zł/ulg), Ogród Japoński (4,-zł/
norm.,3,-zł/ulg.), Hala Stulecia

(12,-zł/norm., 9,-zł/ulg), Panorama Racławicka (25,-zł/norm.,18,-zł/
ulg.), Opactwo Cystersów 
w Henrykowie (wolne datki), Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim (25,-
zł/norm.,15,-zł/ulg), Twierdza
Srebrna Góra (10,-zł/norm.,8,-zł/ulg.), Afrykarium (30,-zł/norm.,20,-
-zł/ulg.), Lubiąż (15,-zł/norm.,
10,-zł/ulg.), Klasztor Trzebnica (5,-zł/os.), wieże Zamku Legnica 
(bezpł.), Zamek Czocha (12,-ł/norm.,
8,-zł/ulg.), Browar Lwówek Śląski. (15,-zł/os.), Zamek  Książ (30,-zł/
norm.,20,-zł/ulg.), Kościół
Pokoju  w Świdnicy (12,-zł/os.), Pałac w Korbielowicach (5,-zł/os./
grupa) - ok. 190,-CZK/os./norm.,
 140,-zł/os./ulgowe

Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamo-
ści (paszport lub dowód osobisty). Wskazane jest posiadane ubez-
pieczenia (karta  E111) oraz legitymacji emeryckiej !

UWAGA :
Prosimy o dokonywanie wpłat po wcześniejszym podaniu da-
nych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel)  
na konto  Biura PTTK Oddział w Rzeszowie:
PEKAO S.A. II O/RZESZÓW 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 z 
dopiskiem : impreza nr 122/W/16  lub bezpośrednio w kasie Biura 
Podróży PTTK przy ul. Matejki 2 (I piętro) w terminach:
-  I rata w kwocie     500,-zł do dnia 10.04.2015 r.
- II rata w kwocie     570,-zł do dnia 10.05.2015 r.

Kącik seniora

Ratusz we Wrocławiu. Fot Wikipedia Kościół św. Idziego – najstarsza zachowana budowla Wrocławia (XIII w.). Fot Wikipedia

Rynek we Wrocławiu, widok z wieży bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. Fot Wikipedia
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Każdy z nas na swój sposób ma w sobie żyłkę zbiera-
cza. Albo robimy to świadomie kolekcjonując przed-
mioty, albo na zasadzie „przyda się”. Pierwsze pró-
by z dzieciństwa to dla wielu historyjki tematyczne, 
zdjęcia idoli ; czy też bardziej poważnie na przykład 
znaczki. Potem jeżeli staje się to naszą pasją staramy 
się o specjalizację. Pan od czego zaczynał?

Zaczynałem od oglądania tego co było dostępne. Po 
wojnie pozostały w domu niewykorzystane monety i 
banknoty. Nie miały już wartości nabywczej, ale same 
w sobie były ciekawymi obiektami. Moim pierwszym 
przewodnikiem po świecie znalezisk był nauczyciel hi-
storii w jarosławskim liceum dr Kazimierz Gotfryd. To do 
niego przynosiliśmy nasze „skarby”, by ocenił które z nich 
zanieść do muzeum, a które umieścić w prywatnych 
zbiorach. Niestety mój pierwszy zbiór srebrnych monet 
zapodział się gdzieś kiedy studiowałem. 

Po studiach była zmiana zainteresowań w zbieraniu?

Do zbierania potrzeba czasu, którego niestety brakowa-
ło mi na początku drogi zawodowej. Dopiero nieco póź-
niej zacząłem odkrywać nowe dziedziny - na początku 
teoretycznie. Zacząłem czytać wydawnictwa dotyczące 
malarstwa polskiego, odwiedzać muzea. Potem oczywi-
ście pojawia się chęć kupowania. W Rzeszowie i Łańcu-
cie gdzie pracowałem nie było takich możliwości. Dopie-
ro po kilkunastu latach w stolicy Podkarpacia otworzony 
został punkt Desy, z którym utrzymuję kontakt do dziś. 

Czyli  Pana wczesna pasje można podzielić na teore-
tyczną i praktyczną?

Tak, lubiłem rozmawiać z osobami, które od lat zajmo-
wały się zbieraniem ciekawych przedmiotów. Ich wiedza 
zawsze mi imponowała. Do tych osób zaliczam między 
innymi pracowników rzeszowskiego Muzeum Okręgo-

Hobby nie musi być kosztowne
Rozmowa z lekarzem Tadeuszem Hołowatym specjalistą epidemiologii i dermatologii

wego Franciszka Kotulę i Emila Bieleckiego. To oni po-
wiedzieli mi o istniejącej w muzeum bibliotece, z której 
potem bardzo często korzystałem. Podstawy naukowe 
pozwoliły mi ukierunkować się na tematy najbliższe 
moim zainteresowaniom. 

Powrócił  Pan do monet?

Tak, zbierałem monety z zaboru austriackiego z czasów 
cesarza Franciszka Józefa I. Ale były to małe nominały, 
wykonane z miedzi, którymi posługiwali się najbiedniej-
si. Zachowało się ich sporo na przykład w zagrodach 
chłopskich. Tam przy budowaniu drewnianych domów 
na węgłach kładziono monety, które miały przynieść 
szczęście jego mieszkańcom.Były to duże monety o 
średnicy około 5 centymetrów. 

Potem zajął się Pan falerystyką. Proszę nam przybli-
żyć tę dziedzinę.

Falerystyka zajmuje się orderami, odznaczeniami, meda-
lami nadawanymi osobom zasłużonym. Jest to specjal-
ny dowód wdzięczności za czyny wojskowe, wartościo-
wą pracę. Przyznawali je na początku królowie, władcy 
państw chcąc nagrodzić, a jednocześnie zjednać sobie 
obywateli. W niektórych krajach proces ten jest  dokład-
nie dokumentowany. W Austrii ukazał się na przykład 
wykaz osób odznaczonych. W jednej książce są nazwiska 
wszystkich odznaczonych, są tam przedstawiciele naro-
dów będących w obrębie Austro-Węgier. 

Krajem który chyba wręczył największą liczbę orde-
rów jest Związek Radziecki.

Bez wątpienia. Wybito ich bardzo dużo niektóre były 
wartościowe inne były wydawane w milionowych nakła-
dach. Przy ogólnej „pogardzie” do materiałów szlachet-
nych często używano do ich produkcji złota, platyny a 

Moje hobby
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masowo już srebra. Ten ostatni materiał często nie był 
oznakowany, uważany był za normalny metal. Falerysty-
ką zająłem się między innymi dlatego, że te wyroby były 
szeroko dostępne i stosunkowo tanie. W związku z tym, 
że ich produkcja była tak masowa dla zbieraczy podob-
nie jak dla miłośników filatelistyki duże znaczenie mają 
pomyłki. Te uszkodzone lub niewłaściwie zrobione orde-
ry czy medale mają największą wartość. 

Jakie uszkodzenia, czy wady Pan spotkał i jak bardzo 
podnosiły ich wartość i znaczenie wśród kolekcjone-
rów?

Przykładów jest wiele. Medal za obronę Kijowa powi-
nien mieć dwa takie same stemple. A okazało się, że pra-
cownik mennicy przybił na awersie stempel za obronę 
Kijowa, na rewersie za obronę Pragi. Wartość tego eg-
zemplarza wzrosła stokrotnie. Oczywiście nie wiem ile 
sztuk zostało wyprodukowanych błędnie. Inny przykład 
pomyłki. Zamiast blachy miedzianej została w krótkiej 
serii pomyłkowo użyta ze srebra. Posiadam właśnie takie 
przykładowe egzemplarze, to medale za obronę Sewa-
stopola. Różnią się między innymi wagą -  srebrny waży 
21.5 grama, a miedziany 16 gramów. Ordery radzieckie 
wykonane są minimum ze srebra, ze złota a także z pla-
tyny. Stąd zainteresowanie oszustów podrabiających 
odznaczenia. Trzeba mieć duża wiedzę i przenikliwość 
oceniając poszczególne sztuki.  Naprawdę łatwo można 
zostać oszukanym. 
Najdroższy jest Order Zwycięstwa wydany tylko w 21 
egzemplarzach. Wykonany jest z platyny z pięcioma du-
żymi rubinami na ramionach. Na obrzeżu gwiazdy oraz 
pękach promieni osadzone były brylanty. W środku na 
błękitno emaliowanej tarczy znajduje się wypukłe, wyko-
nane ze złota wyobrażenie Kremla i Mauzoleum Lenina. 
Posiada wymiary 72x72 mm, a waga 174 brylantów wy-
nosi 16 karatów. Kawalerami Orderu Zwycięstwa jest 17 
osób. Józef Stalin i marszałek Gieorgij Żukow dwukrot-
nie, generałowie radzieccy, a z przedstawicieli innych 
państw między innymi Dwight Eisenhower, Bernard 
Montgomery czy marszałek Michał Rola - Żymierski i 
marszałek Konstanty Rokossowski.

Jak na tej medalowej mapie wygląda Polska?

Największe znaczenie mają medale i ordery przedwojen-
ne. Przede wszystkim z osiemnastego wieku czyli są to 
czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Największe 
znaczenie ma Order Orła Białego ustanowiony w 1705 
roku. Jest to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzecz-
pospolitej Polski. Noszony jest na wstędze błękitnej prze-
wieszonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdę 
Orderu niegdyś haftowaną nosi się na lewej piersi. Po 
drugiej wojnie światowej duże znaczenie miał Order 
Budowniczych Polski Ludowej. Wykonany był ze szcze-
rego złota, rzadko nadawany - w roku otrzymywały go 
2-3 osoby. Jego obecna wartość kolekcjonerska wynosi 
ok 30 tysięcy złotych. Oczywiście order musi mieć doku-
menty. 

Dlaczego medale i odznaczenia są Pana pasją kolek-
cjonerską?

Są łatwo dostępne, niewiele kosztują, a jak przeczyta się 
na ich temat kilka książek to można poszukać przygody 
w zbieraniu szczególnie kiedy tropimy sztuki unikatowe. 
Tej niestaranności w produkcji było wiele, a to przypo-
mnę decyduje o wyjątkowości poszczególnych sztuk. 
Oczywiście każdy z nas czeka na ten jedyny, szczególny 
rarytas. Nie musi być drogi, ważne by był rzadko spo-
tykany. Potem koledzy oglądają, cmokają z zachwytu, 
nas rozpiera duma a oni szukają swojej szansy. Dla laika 
często wartość takiego odznaczenia to kilka złotych, dla 
kolekcjonera nawet kilka tysięcy. Odznaczenia radziec-
kie zawieszone są na około 50 rodzajach wstążek. Ale jak 
ktoś zgubił oryginalną wieszał na tej od innego medalu. 
To  już było coś ciekawego dla kolekcjonera. Ale trzeba 
uważać bo może to nie być przypadek tylko brak profe-
sjonalizmu u oszusta. 

Często zagląda Pan do swoich zbiorów?

Bardzo lubię je oglądać, ale nie tylko po to by sycić 
wzrok, ale teraz kiedy mam więcej czasu by dokładnie 
je zinwentaryzować. Niektóre medale wytwarzane były 
przez długie lata różniły się pod wieloma szczegółami i 
wychwytywanie takich niuansów jest bardzo ciekawe.

 Dziękujemy za rozmowę

Moje hobby
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Podsumowanie:
- Tenis Lekarski w 2015 roku.
„Wiesz, że dopiero w tym roku naprawdę poczułem jak mocno 
i pewnie uderzać z forhendu!”- mówi do mnie Bogdan Solarski, 
który z naszej  tenisowej kadry podkarpackiej wypadł najlepiej w 
minionym roku. Bogdan zdobył srebrny medal w parach miesza-
nych  i wygrał  turniej pocieszenia na mistrzostwach świata  le-
karzy w Rotterdamie, który jako jedyny reprezentował naszą izbę  
na największej lekarskiej imprezie.

Krajowe mistrzostwa zimowe odbyły się w Pabianicach, gdzie 
Bogdan Solarski  zdobył srebrny medal w grze pojedynczej (kate-
goria 75 plus), a Kazimierz Bujak (kategoria 60 plus) i Jacek Kowal 
(kategoria 45 plus) wywalczyli brązowe medale w grze pojedyn-
czej. W grze podwójnej nasza para  eksportowa Wiesiu Bąba - Jan 
Józefczuk zdobyła srebro, a Kaziu Bujak z kolegą brąz.

Mistrzostwa letnie odbyły się w Poznaniu, gdzie kolega Solarski 
wywalczył srebrny medal w singlu i złoto w  parze z kolegą z 
Zielonej Góry, a Jacek Kowal  srebro w swojej kategorii (45 plus). 
Do medalistów dołączył  Kaziu Bujak (medal brązowy w deblu), a 
Wiesiu Bąba i Jarek Marzec w swoich kategoriach  zdobyli punk-
towane miejsca.

Oprócz turniejów mistrzowskich jeździmy od kilku  lat na turnie-
je do Częstochowy, Tychów i Zielonej Góry, w których najwięk-
sze sukcesy odnosił w zeszłym roku Kaziu Bujak wygrywając gry 
deblowe, a w grze pojedynczej też stawał na podium (na naj-
wyższym w Częstochowie) i dzierży pierwsze miejsce w rankin-
gu lekarskim.

Nasz kalendarz startowy  opiera się zwykle na kilku sprawdzo-
nych, akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie Tenisowe 
Lekarzy turniejach, ale co jakiś czas dochodzi nowy organizator. 
W tym roku w marcu odbędą się halowe mistrzostwa w Drzon-
kowie, gdzie jeszcze nie było turnieju w okresie zimowym. Mi-
strzostwa letnie,  jak zwykle w okresie Bożego Ciała,  zagramy  
na kortach Jurkach Janowicza MKT w  Łodzi. Mistrzostwa  świata  
zaplanowano w październiku w Peru, z historii wiemy, że  na ta-
kich dalekich wyjazdach Polacy dobrze wypadają, łącząc sport z 
wyjazdem turystycznym. 

Wstępnie wyraziliśmy chęć na ponowną organizację halowych 
mistrzostw w Stalowej Woli w 2017 roku. Mamy dobrą organiza-
cję i wspaniały obiekt - miło jak koleżanki i koledzy z całego kraju 
nas chwalą i pytają kiedy ponownie robimy mistrzostwa. 

Skończyłem 78 lat
i

nareszcie super gram!!!

Nie pisałem o swoich osiągnięciach, ponieważ naderwałem ścię-
gno achillesa, a później „odezwał się”  kręgosłup i nie jeździłem 
na turnieje.

Szczęśliwie, kiedy trochę mnie odpuściło, udało się pokonać mo-
ich kolegów na naszym turnieju o Puchar Prezesa OIL w Nowej 
Wsi. Już kolejny rok organizujemy w grudniu te sympatyczne za-
wody przy wsparciu naszego samorządu, za co jak zwykle duże 
podziękowania dla naszej izby z Panią dr Marią Szuber na czele. 
Chętni do naszej kadry tenisowej znajdą kalendarz rozgrywek na 
stronie www.pstl.org.

Zapraszam i życzę wszystkim  „Miłej gry i bez kontuzji” z nadzieją, 
że i mnie uda się je wyleczyć.

Ze sportowym pozdrowieniem Alfred Micał

lek. med. Bogdan  Solarski
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Zima bez śniegu i mrozu to katastrofa nie tylko dla właści-
cieli stoków narciarskich, ale również dla organizatorów 
zawodów narciarskich. Odwołane zostały VII Podkarpac-
kie Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim „Bystre 
2016”, a Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpej-
skim organizator - Wacław Warzecha z DIL, w ostatniej 
chwili przeniósł na stok Pec pod Śnieżką w Czechach. 
Warunki do przeprowadzenia zawodów były tam bardzo 
dobre: osobny, dobrze naśnieżony stok, profesjonalnie 
ustawiona trasa giganta i slalomu, słoneczna pogoda. 
Niestety frekwencja była niska, być może z powodu nie-
korzystnych prognoz pogody dla narciarzy i związanych 
z tym zawirowań organizacyjnych. Ze Śląska, „zagłębia” 
lekarzy - narciarzy, przyjechało dwóch kolegów,  OIL w 
Krakowie reprezentował jeden kolega, a z naszej izby 
wystartował w zawodach tylko Grzegorz Siteń. Ale jak 
wystartował! W gigancie, w swojej grupie wiekowej, na 
wszystkich mistrzostwach zawsze najliczniejszej, zdo-
był pierwsze miejsce. Jest to zasłużone zwycięstwo, 
gratuluję ! 

Co z tą zimą !
Co z zawodami 
narciarskimi?

W tym roku tytuł Mistrzyni Polski 2016 
zdobyła Małgorzata Salamonowicz z DIL, 
a Mistrza Polski 2016 Marek Skrzypczyński 
równiez DIL. Gratulacje !

M.Sz.
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Wspomnienie

Doktor Janina Sporek Libman urodziła się w Krakowie 
23.08.1927 roku. Uczęszczała do Liceum Sióstr Urszulanek, 
gdzie otrzymała dyplom maturalny w 1946 roku, a następnie 
podjęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, które ukończyła 1952 roku.
 
W latach 1948-52 pracowała w Zakładzie Anatomii Opisowej 
Akademii Medycznej w Krakowie zaś do 1963 roku w I Klinice 
Chirurgicznej, gdzie uzyskała specjalizację I i II° w zakresie chi-
rurgii ogólnej oraz specjalizację I° w chirurgii dziecięcej .

W 1969 roku otrzymała stypendium Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej, dzięki któremu przebywała w klinice prof. Buriana 
w Pradze, szkoląc się w chirurgii plastycznej.

W lutym 1963 roku uzyskała tytuł doktora medycyny, po obro-
nie pracy „ Rak żołądka u ludzi starych’’. Jest autorką 30  publi-
kacji z dziedziny medycyny .

Podczas pobytu w Krakowie zajmowała się pracą dydaktycz-
ną, prowadząc ćwiczenia ze studentami w Zakładzie Anatomii 
Opisowej i w I Klinice Chirurgii Ogólnej.
 Po przeniesieniu się do Tarnobrzegu podjęła pracę w Przy-
chodni Przemysłowej KiZPS „Siarkopol” w Machowie. Pracowa-
ła także kilka godzin dziennie w Szpitalu Powiatowym, gdzie w 
Oddziale Chirurgii Ogólnej wydzielono 10 łóżek dziecięcych. 
Zabiegała o utworzenie oddziału chirurgicznego dla dzieci a 
Jej starania zostały uwieńczone sukcesem .

W dniu 20.05.1969 roku w wyremontowanym pawilonie szpi-
tala utworzono piętnastołóżkowy Oddział Chirurgii Dziecięcej, 
którego została ordynatorem. W 1975 roku, po utworzeniu wo-
jewództwa tarnobrzeskiego, oddział uzyskał status oddziału 
wojewódzkiego, a ilość łóżek wzrosła do 40. Pani Doktor pełni-
ła funkcję ordynatora do 1991 r. Była także w latach 1975 -1998 
konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii dziecięcej. 
Będąc dobrym organizatorem i posiadając zdolności dydak-
tyczne stworzyła i wykształciła zespół lekarzy pracujących do 
chwili obecnej. Doktor Janina Libman była znakomitym na-
uczycielem o ogromnym talencie chirurgicznym. Chirurgia 
dziecięca była Jej pasją a nadrzędnym celem dobro pacjenta, 
co wpajała swoim uczniom. Dzięki pracowitości, odpowie-
dzialności i sumienności zaskarbiła sobie życzliwość i szacu-
nek nie tylko współpracowników ale także tysięcy pacjentów .

Będąc już na emeryturze pracowała nadal w niepełnym wy-
miarze godzin, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. 
W uznaniu zasług otrzymała szereg odznaczeń m. in. Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, ty-
tuł honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, „Zasłużony dla 
Województwa Tarnobrzeskiego ‚’.  Była honorowym członkiem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

Zmarła w wieku 88 lat dnia 12 marca 2015 roku w Krakowie, 
gdzie została pochowana na Cmentarzu Rakowickim .

Zapamiętamy Ją  jako wspaniałego człowieka, utalentowane-
go nauczyciela i wychowawcę a także błyskotliwego, obda-
rzonego wielką intuicją lekarską chirurga. 

Lek. Teresa Podpora

Doktor Janina Sporek Libman

Doktor Janina Sporek Libman

Doktor Janina Sporek Libman (1927-2015)
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Pamiętajmy o ogrodach

Ogłoszenia, komunikaty

Coraz większymi krokami zmierza do nas wiosna. Oczywiście nie idzie z 
pustymi rękami – niesie coraz cieplejszy powiew wiatru, coraz wyższe tempe-
ratury, śpiew ptaków, ogrody pokrywa bielą przebiśniegów i wielobarwnymi 
łanami pierwiosnków. Na krzewach i drzewach nabrzmiewają pąki, a my jak tyl-
ko mocniej przyświeci słońce rozglądamy się za sekatorami, piłkami, grabkami 
i napełnieni chęcią do życia zabieramy się za wiosenne porządki. Wyrzucając z 
siebie ospałość i znużenie energicznie porządkujemy nasze ogrody i przystając 
od czasu do czasu, podziwiamy efekty naszej pracy. I znowu twardo zabieramy się 
do pracy bo przecież ruch to zdrowie i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu ale ruch 
może zastąpić wiele lekarstw. A jakie prace czekają na nas? Otóż jest ich bardzo 
dużo począwszy od wspomnianego już cięcia poprzez grabienie, napowietrzanie 
i nawożenie trawników, wysiew nasion warzyw i kwiatów najpierw tych rozmna-
żanych z rozsady, potem także pozostałych z siewu wprost do gruntu. Wiosna to  
także dobry czas do sadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Jak widać 
przed nami ogrom pracy należy tylko ustawić kolejność zajęć i do dzieła!  

Zatem zaczynamy od cięcia i od razu odpowiadamy sobie na pytanie po co 
tniemy:

- rośliny ozdobne:
•	 Aby	pięknie	i	obficie	kwitły
•	 Aby	je	odmłodzić
•	 Nadać	im	odpowiedni	kształt
•	 Usunąć	pędy	chore	i	połamane
•	 Usunąć	 nadmiar	 pędów	 umożliwiając	 dotarcie	 światła	 do	 wnętrza	

krzewu czy korony drzewa
- rośliny owocowe:
•	 Aby	co	roku	dawały	dorodne	i	smaczne	owoce
•	 Usuwamy	również	nadmiar	pędów,	dbamy	o	dobre	doświetlenie	krze-

wów i koron drzew
•	 Usuwamy	pędy	chore	i	połamane
•	 Regulujemy	owocowanie
•	 Stare	krzewy	i	drzewa	odmładzamy
•	 Ograniczany	nadmierny	wzrost	pędów
Pamiętajmy aby najwcześniej przystąpić do cięcia winorośli. Odłożenie 

tego zabiegu na termin późnej wiosny spowoduje silny wyciek soków (tzw. płacz 
wiosenny). Jeżeli mamy posadzone w ogrodzie borówki wysokie, również wy-

konajmy cięcie pamiętając, że borówka owocuje głównie na pędach młodych. W 
krzewie powinno być 3-4 pędy jednoroczne, 3-4 dwuletnie i tyle samo pędów trzy-
letnich. Podobnie tniemy czarną porzeczkę. Porzeczka czerwona i agrest owocują 
na nieco starszych pędach trzy-, cztero- i pięcioletnich. Wycinamy również wszyst-
kie pędy malin owocujących na pędach jednorocznych (tniemy tuż nad ziemią), 
a z malin letnich usuwamy pędy, które owocowały w minionym sezonie. Tniemy 
również według znanych zasad drzewa owocowe.

Pamiętajmy także o przycinaniu (nisko) tawuły japońskiej i wierzbolistnej, 
hortensji bukietowej i drzewiastej, budlei Dawida. Na początku wiosny zanim 
rozpocznie się wzrost możemy rozmnażać przez podział byliny kwitnące latem i 
jesienią: liliowce, funkie, ostróżki, płomyki i rudbekie.

Górale mówią, że gdy na halach zakwitną sasanki to znak, że wiosna zago-
ściła już na dobre. Jeżeli nie mamy sasanek w swoim ogrodzie to je posadźmy. 
Dostępne w sprzedaży to najczęściej międzygatunkowe mieszańce, zwykle koloru 
fioletowego,	choć	mogą	być	również	purpurowe	i	białe.	Sasanka	lubi	stanowisko	
słoneczne, glebę przepuszczalną, ale żyzną o odczynie obojętnym lub zasado-
wym. Jest rośliną piękną ale nietrwałą. Trzeba ją systematycznie odnawiać. Za-
zwyczaj ginie po pięciu latach. Najlepiej rozmnażać ją z nasion – jeżeli jej pozwo-
limy sama łatwo się rozsiewa.

Wiosna to dobry czas na zrobienie przeglądu w balkonowych skrzynkach. 
Może zanim zagoszczą w nich na dobre letnie kwiaty, warto obsadzić je bratkami, 
stokrotkami, pierwiosnkami i niezapominajkami. Ich jaskrawe kwiaty rozweselą 
ogrodowe wnętrza. Wszystkie te rośliny nie boją się zimna, zniosą nawet niewiel-
kie przymrozki. Do urozmaicenia pojemników możemy również wykorzystać pod-
pędzone rośliny cebulowe zakupione w centrach ogrodniczych. Jeżeli wybierzemy 
egzemplarze w pąkach, będą zdobiły tarasy i balkony jeszcze prawie miesiąc.

I można by tak o wiośnie jeszcze długo pisać zachwycając się jej pięknem. 
Spróbujmy szeroko otworzyć oczy i jak najwięcej zobaczyć i poczuć. Bo wiosna ma 
w sobie coś niezwykłego – ogromną moc, która dodaje nam energii i napełnia nas 
radością. Cieszmy się każdym promykiem słońca, każdym nowym listkiem, roz-
chylającym się pąkiem, kolorem i zapachem kwiatów. Wiosna to dobry czas który 
niesie radość i nadzieję. Niech to wiosenne przebudzenie swego rodzaju „terapia” 
nauczy nas cieszyć się każdym nowym dniem niosącym nową jakość.

Z wiosennym pozdrowieniem Anna Rydzik

Idzie wiosna…

„Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszo-
wie zatrudni lekarzy na umowę o pracę – w pełnym etacie/niepeł-
nym etacie lub na umowę zlecenia.
Bliższe informacje – nr telefonu 17/ 8672048 ; 8672030 ”.
******************************************************************

„Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu zatrudni lekarzy specjalistów 
z zakresu otolaryngologii, neurologii, medycyny ratunkowej, ane-
stezjologii, kardiologii, interny, gastroenterologii, onkologii klinicz-
nej, urologii. 
Informacji w sprawie warunków pracy udziela Kierownik Kadr te-
lefonicznie (15) 812 32 50 lub osobiście w siedzibie Szpitala przy 
ul. Szpitalna 1.”
******************************************************************

NZOZ zatrudni  lekarza w TRAKCIE SPECJALIZACJI  z zakresu  NEU-
ROLOGII, lub lekarza specjalistę  do gabinetu neurologicznego w 
Kolbuszowej. Praca w ramach kontraktu z NFZ oraz wizyty pry-
watne. Kontakt pod numerem telefonu:  603 657 522 

******************************************************************

NZOZ w  Ropczycach nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. 
Praca  na NFZ i prywatnie, pełny etat. 
Mile widziana własna działalność lub umowa o pracę. Tel. 600 83 
78 73
******************************************************************

Spotkanie po latach 

Zapraszamy na spotkanie  koleżeńskie 
absolwentów Akademii Medycznej

Wrocław rocznik 1976 . Zjazd odbędzie 
się w Bielawie koło Wałbrzycha w dniach 

2-3 wrzesień br. proszę o kontakt
z organizatorem. Roman Pilecki

tel. 601790940 oraz elektronicznie
rompil@wp.pl

******************************************************************
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