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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

To był pracowity czas mówi w  tym Biuletynie  prezes  OIL w Rze-
szowie dr n. med. Wojciech Domka podsumowując  minione mie-
siące. O pracach związanych z remontem siedziby OIL , ale także o 

problemach z jakimi przychodzi się mierzyć  samorządowi lekarskiemu 
rozmawiamy przy okazji XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie 
i Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie. W tym 
Biuletynie publikujemy roczne rozliczenie OIL w Rzeszowie za miniony 
rok.

Nowa sytuacja polityczna, zmiany jakie są dokonywane także w dziedzi-
nie opieki medycznej budzą zarówno nadzieje, jak i pewne niepokoje 
o tym dywaguje w swoim felietonie dr Zdzisław Szramik wiceprzewod-
niczący  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. W Biuletynie 
znajdą Państwo także informacje z prac  Porozumienia Zielonogórskiego. 
Federacja Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia PZ pod lupę wzięła 
zasady stwierdzania zgonu. 

W przedwakacyjnym Biuletynie także lżejsze tematy. W naszym stałym cyklu 
Moje Hobby tym razem przedstawi-
my pasje stomatologa dr. Marka Wąsa, 
który uważa, że najlepszą używką są 
własne endorfiny. Rozmawiamy z nim 
o pasji do biegania.

Nie brakuje także Kawiarenki Literac-
kiej i wakacyjnej już Fotografii z wier-
szem oraz innych stałych pozycji.

Życząc udanych wakacji
zapraszamy do lektury.
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Przypominamy lekarzom, aby składki członkowskie  były 
wpłacane wyłącznie na indywidualne konta.

Numer naszego konta można sprawdzić na stronie OIL 
w zakładce  składki członkowskie
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Drugi kwartał tego roku w środowisku lekarskim bo-
gaty był w wiele wydarzeń. Rozpocznijmy od XXXI 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 9 kwiet-
nia. Przede wszystkim podsumowano  miniony rok…

Tak, to było główne zadanie naszego spotkania. Muszę po-
wiedzieć, że rok 2015 był bardzo udany dla Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie. Cieszy fakt, że zrealizowaliśmy pra-
wie wszystkie zaplanowane prace przy remoncie naszej 
siedziby. Oczywiście jak zwykle życzylibyśmy sobie więk-
szego wsparcia finansowego ze strony instytucji upraw-
nionych do takiej pomocy, ale nie narzekamy staramy się 
działać. Jesteśmy na ukończeniu prac wewnątrz budynku, 
modernizujemy piwnice. Kilka dni temu rozpoczęliśmy 
prace przy elewacji. Doceniamy pomoc Prezydenta Mia-
sta i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Niestety z 
przykrością muszę powiedzieć, że nasz pałacyk nie znalazł 
się w obszarze zainteresowania Urzędu Marszałkowskiego, 
który widać uznał, że taki zabytek w centrum miasta to nic 
ciekawego.

Skoro jesteśmy przy pieniądzach to kolejna kwestia 
z nimi związana. Na Zjeździe mówił Pan, że pojawiła się 
szansa na wyegzekwowanie zaległych kwot od Mini-
sterstwa Zdrowia, należnych za czynności administra-
cyjne zlecone ustawowo samorządom lekarskim. Na 
jakim etapie są te czynności?

Przez lata – bardzo różnie w poszczególnych izbach - 
otrzymywaliśmy od 25 do 50 procent należnych nam 
sum. A więc zaległości uzbierało się całkiem sporo. Część 
izb wystąpiło na drogę sądową. Obecny minister zdrowia 
Konstanty Radziwiłł jako były przewodniczący Naczel-
nej Rady Lekarskiej rozumiał ten problem doskonale i 
postanowił go rozwiązać, doprowadzając do ugody. Za-
wsze kiedy mówimy o kompromisie każda ze stron może 
odbierać go jako sukces lub porażkę. Moim zdaniem to 
dobre rozwiązanie zamykające wieloletni problem. Za 
lata 2007 - 2015 otrzymaliśmy w skali kraju 10 milionów 
złotych, co jest pokryciem 20% naszych roszczeń. Oczy-
wiście można powiedzieć, że to niewiele. Jestem jednak 
przekonany, że jest to lepsze niż przeciągające się, trochę 
żenujące procesy z wątpliwą nadzieją na wygraną. Na kon-
wencie prezesów prawie wszyscy głosowali za podpisa-
niem takiej ugody. Nasza izba otrzyma blisko 250 tysięcy 
złotych.  Na rok 2016 została w skali kraju zarezerwowana 

kwota 6 milionów złotych. Z tego tytułu na nasze konto 
wpłynie około 150 tysięcy złotych. Oczywiście nadal nie 
jest to kwota pokrywająca w stu procentach nasze ocze-
kiwania, ale musimy pamiętać, że przez te wszystkie lata 
nikt nie był w stanie policzyć ile tak naprawdę czynności 
administracyjne kosztują. Gratuluję moim poprzednikom, 
którzy potrafili tak zorganizować pracę izby, że jesteśmy 
najtańszą izbą w Polsce jeżeli chodzi o administrowanie. 
To sprawia, że otrzymamy stosunkowo więcej pieniędzy 
gdyż na razie są one dzielone wg liczby członków. Dodam, 
że w jednej z izb czynności administracyjne są czterokrot-
nie droższe niż u nas. 
Ważne jest też to, że ma powstać komisja, która mam na-
dzieję wyliczy racjonalny wymiar tej rekompensaty. 

Minister Konstanty Radziwiłł odwiedził Rzeszów 
21 kwietnia, Spotkał się Pan z nim?

Tak, spotkałem się z panem ministrem ale niestety nie 
w naszej izbie. Powodem był napięty kalendarz wizyty. 
Zależało mi na spotkaniu właśnie w izbie, bo pamiętam 
jak przed laty gościem naszego zjazdu, podczas które-
go rozmawialiśmy m. in. o konieczności zmiany siedziby 
był obecny minister. Pan minister, wówczas prezes NRL 
był zdecydowanym zwolennikiem zakupu zabytkowego 
obiektu. Jak stwierdził słusznie – powinien on mieć swoją 
historię i duszę. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
będę mógł pokazać ministrowi owoce naszej decyzji. 
W czasie spotkania w Urzędzie Wojewódzkim przedstawi-
łem panu ministrowi pewne problemy, z którymi boryka-
my się na Podkarpaciu. Za takie między innymi uważam 
współpracę między władzami Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego a Okręgową Izbą Lekarską, a do-
kładniej lekarzami, przede wszystkim kierownikami i ordy-
natorami nowopowstałych klinik. Moim zdaniem władze 
Wydziału powinny ściśle współdziałać z lekarzami pracują-
cymi od lat w Rzeszowie w danej klinice, szczególnie przy 
obsadzaniu stanowisk kierowniczych. Duże znaczenie 
powinna mieć opinia konsultantów wojewódzkich. Zwra-
cam na to uwagę już od ponad roku. Niestety niektórzy 
nie do końca widzą potrzebę takiej współpracy. Oczywi-
ście mają do tego prawo, ale my musimy o to apelować 
mając na względzie przyszłość tych placówek. 
Rozmowa z ministrem Radziwiłłem dotyczyła również 
konieczności finansowej oraz kadrowej stabilności szpi-
tali podległych marszałkowi województwa. Jakiekolwiek 

Rozmowa z dr. n. med. Wojciechem Domką prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

To był pracowity
kwartał



3Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Wywiad

zmiany, jeżeli rzeczywiście niezbędne, powinny być do-
brze przemyślane, przebiegać w sposób ewolucyjny i być 
absolutnie niezależne od bieżącej polityki.

Wiele ważnych spraw poruszonych zostało przez mi-
nistra także na Krajowym Nadzwyczajnym Zjeździe 
Lekarzy.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że w zjeździe uczest-
niczył minister zdrowia. Nie zawsze tak bywało. Co do 
strony merytorycznej, mam na myśli planowane w służbie 
zdrowia zmiany, to niestety moja wiedza po tym spotka-
niu nie jest większa niż przed nim. Mam jednak nadzie-
ję, że dowiemy się więcej w drugiej połowie roku, bo jak 
obiecał minister do końca czerwca będzie przedstawiony 
kompleksowy program zmian w interesującej nas dziedzi-
nie. Prowadziliśmy z ministrem również wiele rozmów ku-
luarowych, w których jak wiemy łatwiej zadać konkretne 
pytanie, a co ważniejsze uzyskać odpowiedź pozbawioną 
poprawnej  „otoczki”. 

Zjazd niestety został nieco zdominowany przez lekarzy 
stomatologów, którzy chcieli zmienić sposób funkcjono-
wania wspólnego samorządu. Główny problem dotyczył 
sposobu wyboru członków na stanowiska funkcyjne. Nie-
którzy lekarze stomatolodzy stanowiący 22% w naszym 
wspólnym samorządzie twierdzą, że zawsze przy wybo-
rach mogą być przegłosowani przez lekarzy. Jednak pro-
pozycje aby w głosowaniu na lekarza dentystę, lekarz den-
tysta miał cztery głosy, a lekarz tylko jeden to jakiś absurd. 
Ten jak i inne podobne pomysły spotkały się z dezaproba-
tą nie tylko lekarzy ale również bardzo wielu lekarzy denty-
stów. Nie tylko w moim przekonaniu pewna grupa lekarzy 
dentystów dąży do rozdziału samorządu, bądź też planują 
jakieś zmiany, których do końca nie rozumiemy. Zdecydo-
wana większość lekarzy dentystów jest temu przeciwna  
twierdząc, że dżentelmeńsko przyjęte parytety są zacho-
wywane. Najlepszym przykładem jest prezes Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Kielcach - stomatolog. W Rzeszowie w 
Prezydium jest nadreprezentatywność lekarzy dentystów. 
Nie przypominam sobie również jakichkolwiek proble-
mów czy sporów w relacjach lekarze – lekarze dentyści. 
Myślę, że tak jak do tej pory praca i zaangażowanie będą 
najlepszą rekomendacją przy wyborach.

Czy mówiono o problemach lekarzy rezydentów?

Tak, poruszaliśmy ten temat. W tej chwili dostęp lekarzy do 
specjalizacji w trybie rezydenckim jest dobry. Natomiast 
pojawiają się inne problemy. Pierwszy to zachowanie 
równowagi między oczekiwaniami lekarzy, a potrzebami 
zdrowotnymi. Oczywiście możemy wyszkolić rzeszę leka-
rzy w jakiejś specjalizacji, ale mogą oni w przyszłości mieć 
problem z zatrudnieniem.  Nie zawsze dostępne miejsca 
rezydenckie spełniają oczekiwania młodych lekarzy. Drugi 
problem związany jest z systemem szkolenia. Nadal nie ma 
możliwości, o co walczą lekarze, odliczania kosztów szko-
lenia od podatku. Kursy czy staże są czasochłonne i drogie. 
Długie nieraz dwu-, trzymiesięczne wyjazdy dezorganizują 

życie zawodowe i rodzinne młodego lekarza. Ważną spra-
wą jest także poziom egzaminów specjalizacyjnych. Cen-
trum Egzaminów Medycznych musi zastanowić się nad 
przygotowywanymi pytaniami, gdyż odsetek zdających 
w niektórych specjalnościach jest bardzo niski. Nie wierzę 
aby powodem było słabe przygotowanie zdających. Nie 
chodzi o obniżenie poziomu pytań. Muszą one być jed-
nak jednoznaczne i bardziej koncentrować się na wiedzy 
praktycznej. Dziwi mnie również stanowisko przeciwni-
ków jawności pytań egzaminacyjnych. Mam nadzieję, że 
wydany kilka dni temu wyrok pozwoli na udostępnienie 
wszystkich pytań. Baza pytań nie jest przeszkodą w innych 
krajach. I na koniec ważna sprawa wynagrodzeń. Nie mam 
wątpliwości, że pensje młodych lekarzy są za niskie. Nie-
stety nie ma chyba możliwości aby wybiórczo załatwić tę 
sprawę. Mam nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia w krótkim 
czasie zaprezentuje nową, akceptowalną dla lekarzy siatkę 
płac uwzględniającą naszą odpowiedzialność, nadmierny 
stres oraz wyrzeczenia związane z wykonywanym zawo-
dem. 

Środowisko medyczne jest zaniepokojone zapowie-
dziami ministra sprawiedliwości   aby w  każdej pro-
kuraturze regionalnej powstały zespoły składające 
się z kilku prokuratorów, którzy będą zajmować się 
wyłącznie sprawami medycznymi związanymi z po-
dejrzeniem popełnienia przez lekarzy błędów w sztu-
ce, skutkującymi śmiercią pacjenta. Czy ten temat jest 
dyskutowany w samorządzie lekarskim ?

Pomysł ministra sprawiedliwości budzi rzeczywiście za-
niepokojenie naszego środowiska. Każdy błąd, nie tylko 
lekarza powinien być zawsze dokładnie przeanalizowany 
aby uniknąć go w przyszłości. Przypominam, że w każdej 
izbie lekarskiej pracują rzecznicy odpowiedzialności zawo-
dowej oraz sędziowie. Zastanawiam się czy pan minister 
chce ograniczyć nasze kompetencje. Już teraz bez spe-
cjalnych zespołów, prokuratura prowadzi postępowania 
w przypadkach podejrzanych o błąd lekarski. Obawiam 
się niestety, że pomysł ministra to najprawdopodobniej 
politycznych igrzysk ciąg dalszy. Pozwolicie Państwo, że 
nie będę wyciągał jeszcze dalej idących wniosków.

W czasie Zjazdu miał też miejsce miły akcent dotyczą-
cy lekarza naszej Izby.

Tak, nasz kolega doktor Robert Lorkowski, wybitny spor-
towiec, znakomity pływak, został Sportowcem Roku 2015. 
Godnym podkreślenia jest fakt, iż w innych dyscyplinach 
lekarze sportowcy z rzeszowskiej izby również odnoszą 
sporo sukcesów. To bardzo cieszy bo w naszej ciężkiej, 
stresującej pracy potrzebne są różne pozazawodowe za-
interesowania, między innymi sportowe. 

Na koniec chciałbym wszystkim Koleżankom i Kolegom 
życzyć na wakacje przyjemnego i spokojnego wypoczyn-
ku w miłym towarzystwie. 
                                                                                                        
Dziękujemy za rozmowę.
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UCHWAŁA  Nr 1
XXXI  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9 kwietnia  2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy

§  1
XXXI   Okręgowy  Zjazd   Lekarzy   przyjmuje   regulamin  zjazdu.

Sekretarz XXXI Zjazdu Przewodniczący XXXI Zjazdu
lek. dent. Beata Kożak dr n. med. Krzysztof Szuber

UCHWAŁA  Nr 2
XXXI  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia   2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§  1

XXXI  Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje porządek obrad.

     
UCHWAŁA  Nr 3

XXXI   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie
z  dnia  9 kwietnia  2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Rzeszowie

§  1

XXXI   Okręgowy   Zjazd    Lekarzy   przyjmuje    sprawozdanie   Okręgo-
wej  Rady    Lekarskiej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały.

Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie za rok 2015

W okresie sprawozdawczym posiedzenia Prezydium Okręgowej Izby Le-
karskiej w Rzeszowie odbywały się co tydzień. Okręgowa Rada Lekarska 
spotkała się siedem razy.

Kontynuowany jest remont naszej siedziby – Letniego Pałacyku Lubomir-
skich. Nadal współpracujemy z rozumiejącym sytuację i wspierającym in-
westycję zastępcą Konserwatora Wojewódzkiego.
Zgodnie z planem w roku 2015 zostało wyremontowane ogrodzenie oraz 
wykonano prace przygotowawcze pod dwie ostateczne warstwy parkin-
gu. Ze względu na niewielkie opóźnienie prac przy ogrodzeniu prace przy 
ogrodzie przesunięto na wiosnę 2016 r. ( jeżeli pozwolą warunki atmosfe-
ryczne rozpoczną się one w połowie kwietnia). 
Na rok 2016 planowane są prace przy remoncie elewacji. Będzie to ostatni 
tak duży etap naszej inwestycji. Przez cały czas trwają powoli prace wykoń-
czeniowe w piwnicach budynku.
Chciałbym serdecznie podziękować zarówno Kolegom z tzw. zespołu bu-
dowlanego jak i pracownikom naszego Biura za zaangażowanie, kreatyw-
ne myślenie, konstruktywną krytykę i pomoc.

Choć rysuje się realna perspektywa pozyskania dodatkowych środków na-
uczony doświadczeniem podchodzę do niej bardzo ostrożnie.
Zdaję sobie sprawę, że część kolegów negatywnie ocenia decyzję o zaku

Podsumowaliśmy miniony rok
9 kwietnia 2016 roku odbył się XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie. Podsumowano prace Okręgowej 

Rady Lekarskiej w roku 2015.
Rok upłynął  pod znakiem prac wykończeniowych  nowej siedziby czyli zabytkowego Pałacyku Lubomirskich mówił 

prezes OIL dr n. med. Wojciech Domka. Prezes nakreślił plany działania ORL na najbliższe miesiące, poinformował też 
o sytuacji w służbie zdrowia, planach nowego ministerstwa i perspektywach. Podczas Zjazdu  sprawozdania roczne złożyli: 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Włodzimierz Wnęk, przewodniczący Okręgowego Sądu 
Lekarskiego dr n. med. Stanisław Dziurzyński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr n. med. Andrzej Wadowski. Sprawoz-
danie finansowe i preliminarz wydatków na następny rok przedstawiła główna księgowa OIL p. Zofia Brzęk.  Uczestnicy 
Zjazdu poinformowani zostali także o pracach Komisji Stomatologicznej, Komisji Etyki, Komisji Bioetycznej , Komisji ds Re-
jestracji i Prawa Wykonywania Zawodu, Komisji Sportu, Komisji Emerytów i Rencistów oraz o działalności Ośrodka Kształ-
cenia Medycznego OIL w Rzeszowie w 2015 roku. Podczas Zjazdu przyjęto 11 uchwał, 2 apele.

Poniżej szczegółowe sprawozdania przewodniczących poszczególnych komisji OIL w Rzeszowie.
(Red.)
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pie nowej siedziby. Najczęściej są to te same osoby, które negują potrze-
bę istnienia samorządu. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie 
czasowej zmienią oni swoje zdanie i choć na razie pozostaje mi tylko to 
zdanie szanować nie do końca je rozumiem. Już teraz nowa siedziba służy 
naszemu środowisku a docierające do nas głosy i opinie osób spoza bran-
ży medycznej świadczą o tym, że jest ona materialnym dowodem właści-
wej pozycji i prestiżu naszego zawodu. W ubiegłorocznym sprawozdaniu 
wspominałem o niewłaściwym działaniu tzw. pakietu onkologicznego. Tak 
jak należało się spodziewać do dzisiaj nie działa on zgodnie z przyjętymi 
założeniami. Z drugiej strony nie obserwujemy dużych działań zmierzają-
cych do jego poprawy a polityka Narodowego Funduszu Zdrowia w tym 
temacie jest bardzo racjonalna i elastyczna.

Przy końcu 2015 r nastąpiła zmiana na stanowisku ministra zdrowia. Pan 
Minister Konstanty Radziwiłł, wieloletni działacz naszego samorządu, były 
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dał nadzieję na lepszą niż dotychczaso-
wa współpracę z Ministerstwem. Jak dotychczas wszystko wskazuje na to, 
że nie zapomina o swoich korzeniach i stara się dużą część spraw konsul-
tować ze środowiskiem. Wydaje się również, że pamięta o nurtujących nas 
od dawna problemach i czyni starania aby pewne rzeczy uporządkować. 
Jedną z takich spraw są zaległości finansowe MZ wobec izb lekarskich 
wynikające z wieloletniego niepłacenia w 100 % należności za czynności 
administracyjne delegowane izbom przez ustawodawcę. W ostatnich ty-
godniach doszło do ugody obejmującej lata 2007 – 2015. Z tego tytułu 
otrzymamy najprawdopodobniej część roszczeń (ok. 20%). Minister za-
pewnił również, że dołoży starań aby od roku 2016 ujednolicić pewne 
koszty wypłacane przez ministerstwo izbom i w ten sposób uniknąć w 
przyszłości żenujących obie strony procesów sądowych. 

Z tego co mi wiadomo nieoficjalnie, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad 
dużymi zmianami dotyczącymi służby zdrowia. Mają one być przedsta-
wione w ciągu najbliższych miesięcy. Choć niektóre opinie wypływają-
ce z Ministerstwa mogą budzić niepokój, mam nadzieję, że ewentualna 
„rewolucja” będzie konsultowana z lekarzami i będzie brała pod uwagę 
nasze oczekiwania. Niestety nie można wykluczyć czarnego scenariusza 
tj. wprowadzenia modelu w lecznictwie będącego kompilacją teraźniej-
szości i stanu z lat 80- tych. Niemniej jednak, ponieważ każdy powinien 
dostać szansę, w tym także nasz Minister Zdrowia czekajmy cierpliwie na 
dobre zmiany.
Od stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził możliwość 
wypisywania i przekazywania drogą elektroniczną zwolnień lekarskich. 
Choć sama idea wydaje się słuszna i celowa, podzielam opinię wielu kole-
gów, że po pierwsze jest to kolejna czynność administracyjna dla lekarza 
a po drugie istnieje obawa, że niestety ale systemy elektroniczne (ZUS u w 
szczególności) nie osiągnęły jeszcze dostatecznego zaawansowania tech-
nologicznego.

W roku 2016 zwiększono wymiar zatrudnienia Pani mec. Joanny Paśkie-
wicz. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba kolegów korzystających z jej po-
mocy. Zarówno Organy Izby (Sąd, Rzecznik) jak i Koledzy wysoko oceniają 
jej profesjonalizm.

Dość dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane przez 
Ośrodek Kształcenia Medycznego działający w strukturach Izby. Władze 
Ośrodka  starają się, aby interdyscyplinarny charakter szkoleń pozwolił na 
właściwe realizowanie założeń obowiązku kształcenia ustawicznego. Do-
datkowo zostały uruchomione kursy z prawa medycznego i zdrowia pu-
blicznego dla kolegów specjalizujących się w trybie modułowym.
 
Jak mówiłem rok temu, mam nadzieję, że za 2-3 lata pojawią się możliwo-
ści przekazania pewnych środków dla  lekarzy. Prowadzone są rozmowy 
i prace zmierzające do zorganizowania systemu pozwalającego na opła-
canie przez naszą Izbę obowiązkowego ubezpieczenia OC dla wszystkich 
członków. Serdecznie zapraszam do współpracy delegatów, którzy znają 
bądź chcą poznawać tajniki ubezpieczeń.

W październiku 2015 r po raz pierwszy w Rzeszowie studia rozpoczęli przy-
szli lekarze. Nasze grono systematycznie powiększa się o samodzielnych 
pracowników naukowych. Z zadowoleniem podkreślam zdecydowanie 
większą chęć współpracy władz wydziału lekarskiego z samorządem.
W ostatnich miesiącach po raz kolejny niektórzy lekarze dentyści wrócili 
do sprawy rozdziału samorządu na lekarski i dentystyczny. Choć zdecydo-

wana większość lekarzy dentystów jest temu przeciwna, w tym w szcze-
gólności koledzy z podkarpacia, będziemy starali się ze zrozumieniem wy-
słuchać ewentualnych argumentów.

W kilku izbach okręgowych zrzeszyli się koledzy rezydenci (Porozumienie 
Rezydentów). Poruszają oni wiele ważnych spraw dotyczących warunków 
płacowych oraz systemu specjalizacji. Zdecydowana większość z tych pro-
blemów jest godna poparcia. Moim zdaniem jednak w kontaktach z me-
diami młodzi koledzy zbyt często powracają do problemów finansowych. 
Proszę Państwa o wsparcie i próbę uświadomienia lekarzom rezydentom, 
że mogą w ten sposób spowodować pogorszenie wizerunku lekarzy.  

Chcę wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania dla Koleżanek 
i Kolegów z Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów. Niezmiennie z podzi-
wem patrzę na Waszą działalność, szczególnie tę, która dotyczy Koleża-
nek i Kolegów już niepracujących. Dla nich możliwość spotkania się  jest 
często jedynym kontaktem ze środowiskiem, w którym spędzili przecież 
większość życia.  Jeszcze raz gorąco dziękuję, proszę i apeluję  o dalszą 
aktywność.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Turystyki i Sportu, którzy co roku 
organizują    4-5  imprez o zasięgu  ogólnopolskim. Wymaga to ogrom-
nego zaangażowania, poświęcenia swojego prywatnego czasu i  dużego 
wysiłku organizacyjnego.  Sądząc po  liczbie uczestników i zainteresowa-
niu, z jakim  co roku  spotykają się  Wasze imprezy,  ta działalność  jest 
zdecydowanie potrzebna, ma sens i zasługuje na duże uznanie.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komisji Bioetycznej. Komisja 
pracuje bardzo intensywnie ze względu na znaczący wzrost zarówno licz-
by opiniowanych badań klinicznych, jak i badań prowadzonych przez na-
szych Kolegów będących w większości przypadków kolejnym krokiem w 
ich rozwoju naukowym.

Serdecznie dziękuję kol. Jerzemu Blajerowi, naszemu skarbnikowi. Jego 
trzeźwa ocena finansów i „twarda ręka” pozwala na utrzymanie przyzwo-
itego bilansu pomimo olbrzymich wydatków.

Na koniec  wypada wspomnieć o Balu Lekarza. Chciałbym podkreślić 
wspaniałą atmosferę podczas balu oraz życzyć nam wszystkim aby te spo-
tkania stały się tradycją. Serdecznie dziękuję Kolegom za organizację.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy angażują się w działal-
ność samorządu lekarskiego, w szczególności Kolegom z naszego Sądu 
oraz z instytucji Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Na koniec tradycyjnie szczególnie podziękowania dla Pani Stefanii Kośció-
łek i jej Zespołu za pracę w minionym roku.

                                                                                      Prezes ORL Wojciech Domka
    

UCHWAŁA  Nr 4
XXXI  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9   kwietnia  2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej  w Rzeszowie

§  1

XXXI  Okręgowy    Zjazd     Lekarzy    przyjmuje    sprawozdanie   Okręgo-
wego     Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie  -  stano-
wiące  załącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOSCI 
ZAWODOWEJ  OIL W RZESZOWIE za rok 2015

W roku 2015 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej praco-
wał przy pomocy 28 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej.                                                                     
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W okresie  styczeń 2015 – grudzień 2015 do Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w Rzeszowie wpłynęło 51 nowych skarg. Za-
kończono ogółem 77 spraw. W tym odmówiono wszczęcia postępowania  
wyjaśniającego w 23 sprawach, natomiast w 37 sprawach  przeprowadzo-
ne postępowanie wyjaśniające zakończyło się umorzeniem postępowania 
wyjaśniającego. Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie przeka-
zano 14 spraw wraz z wnioskami o ukaranie 15 lekarzy. 
Na okres następny do rozpoznania pozostało 36 spraw w tym 15 spraw 
zawieszonych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania kar-
nego. 

Najczęstszymi powodami skarg składanych do rzecznika w 2015r było: nie-
etyczne zachowanie lekarza (41 skarg),  uszkodzenie ciała, powikłania cho-
robowe (12 skarg),  śmierć pacjenta (11 skarg), poświadczenie nieprawdy 
przez lekarza  (5 skarg), konflikt między lekarzami (2 skargi), korzyść mate-
rialna (1 skarga).

OROZ w Rzeszowie rozpatruje także skargi osadzonych w Zakładzie Kar-
nym w Rzeszowie. W roku 2015 było tych skarg 4 – wszystkie zakończono 
postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.

Rozpatrywane w 2015r skargi  dotyczyły:
•	 chorób wew. (w  9 przypadkach)
•	 stomatologii zachowawczej (w 7 przypadkach)
•	 medycyny pracy (w 7 przypadkach)
•	 ortopedii i traumatologii (w  6 przypadkach)
•	 protetyki stomatologicznej (w 5 przypadkach)
•	 położnictwa (w 5 przypadkach)
•	 psychiatrii (w 5 przypadkach)
•	 pediatrii (w 4 przypadkach)
•	 chirurgii ogólnej (w 4 przypadkach)
•	 ginekologii (w 3 przypadkach)
•	 neurologii (w 2 przypadkach)
•	 biegłych sądowych, orzeczników ZUS (w 2 przypadkach)
•	 okulistyki (w 2 przypadkach)
•	 anestezjologii i intensywnej terapii (w 1 przypadku)
•	 innych dziedzin (w 16 przypadkach)

W dniu 26.03.2015r w biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Rzeszowie odbyła się wizytacja w trybie nadzoru OROZ w 
Rzeszowie. Celem wizytacji było ustalenie czy zadania OROZ w Rzeszowie 
określone w art. 31 ustawy o izbach lekarskich są wykonywane zgodnie 
z przepisami regulującymi postępowanie w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej. Na wizytację przyjechał lek. med. Włodzimierz Majew-
ski – Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W 
trakcie wizytacji oglądnięto i przeanalizowano repertorium OROZ, zro-
biono przegląd spraw zawieszonych, przegląd spraw prowadzonych od 
1.01.2014r do 28.02.2015r, spraw, które zostały wszczęte przed 31.12.2011 i 
zostały zawieszone. Sporządzono wykaz spraw wszczętych w latach 2013 - 
2015, które nie zostały jeszcze zakończone, a także skontrolowano losowo 
wybrane sprawy.

W wyniku zapoznania się z wybranymi aktami spraw prowadzonych 
przez OROZ w Rzeszowie stwierdzono, że wszystkie postępowania zo-
stały wszczęte w przepisowym terminie. W 81 przypadkach zwrócono się 
do NROZ o przedłużenie postępowania oraz w 58 przypadkach do NSL. 
Wnioski o ukaranie zostały złożone do Okręgowego Sądu Lekarskiego w 
przewidzianym 14 dniowym terminie.

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej 

dr n. med. Włodzimierz Wnęk

UCHWAŁA  Nr 5
XXXI  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9 kwietnia   2016 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego   Sądu  Lekarskiego w 
Rzeszowie 

§  1

XXXI   Okręgowy    Zjazd   Lekarzy   przyjmuje   sprawozdanie  Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego w Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Rzeszowie za 2015 rok

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie pracował w składzie 15 osobowym.
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie w okresie sprawozdaw-
czym ( 01.01.2015 r.  – 31.12.2015 r.)  wpłynęło 14 wniosków o ukaranie. 
Dodatkowo z 2014  roku pozostało do rozpatrzenia 5 spraw. Sprawy do-
tyczyły 16 lekarzy. 
Postępowanie sądowe zakończono  w  14 sprawach.  
W 2015  roku przeprowadzono 12 rozpraw głównych  oraz  11 posiedzeń 
sądu.   

Orzeczono:
5 upomnień, 2 kary pieniężne, 2 sprawy umorzono, 4 lekarzy uniewin-
niono. 
W przypadku 1 sprawy poproszono Naczelny Sąd Lekarski o wyznaczenie 
do prowadzenia innego OSL ze względu na dobro sprawy. 

Podczas posiedzeń Sąd rozpatrzył 11 spraw. Dotyczyły one  rozpatrzenia 
zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej o umorzeniu postępowania lub o  odmowie wszczęcia  postę-
powania . Jedną sprawę uchylono i zwrócono Rzecznikowi Odpowiedzial-
ności Zawodowej  celem ponownego rozpatrzenia. W 10 przypadkach  
utrzymano w mocy postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej. 
W chwili obecnej w 3-ch sprawach  wniesiono odwołanie do Naczelnego 
Sądu Lekarskiego. 
W dwóch sprawach odwołanie zostało wniesione przez poszkodowane-
go, w jednej sprawie odwołanie wniósł Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej.   

W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski dominowało na-
ruszenie art. 1. 8, 40, 41 i 68  Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także  naruszenie § 
7 ust. 1 Rozporządzenia MZiOS w sposobie przeprowadzania badań lekar-
skich pracowników. 
Charakter rozpatrywanych spraw  był różny. Zdecydowaną większość sta-
nowią sprawy z zakresu specjalności zabiegowych i medycyny  pracy.  
Sprawy prowadzone przed Sądem  dotyczyły przede wszystkim braku na-
leżytej staranności  podczas prowadzonego postępowania leczniczego. 

Kolejnymi przyczynami były: 
•	 brak nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej
•	 nieetyczne zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta, ale ró wnież  

do drugiego lekarza.   

Przewodniczący OSL
dr n. med.  Stanisław Dziurzyński

   

UCHWAŁA  Nr 6
XXXI  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia   2015 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Rzeszowie

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie finansowe Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do niniejszej 
uchwały.
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Rozliczenie finansowe  OIL w Rzeszowie  za 2015 r.
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Opr. Z. Brzęk

UCHWAŁA  Nr 7
XXXI   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9   kwietnia  2016 r.

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w Rzeszowie

XXXI  Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjmuje sprawozdanie Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej w Rzeszowie -  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie za 2015 rok

Okręgowa  Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszo-
wie  pracuje w składzie 5 osobowym:
Przewodniczący – Andrzej Wadowski
Członkowie : Jolanta Stec- Szwedo, Teresa Łukasik, Andrzej Bednarski, Sta-
nisław Małecki.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie w dniu 11 marca 2016 r. przepro-
wadziła kontrolę dokumentacji finansowej dotyczącej 2015 r. ( sprawdzo-
no miesiące lipiec i wrzesień 2015r.) prowadzonej przez Okręgową Izbę 
Lekarską w Rzeszowie tj. raporty kasowe i bankowe. Kontrolę Funduszu 
Pomocy Koleżeńskiej, Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy, oraz 
Refundację Kosztów Szkolenia. Stwierdzono zgodność operacji kasowych 
z przedstawionymi raportami.
W trakcie kontroli stwierdzono zgodność dokumentacji finansowej pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 
Stwierdzono iż dokumenty finansowe prawidłowo opisane, zestawione 
chronologicznie. 
Przeprowadzono również analizę składek członkowskich za 2015 r. 
Stwierdzono, że zalegających w opłacaniu składek członkowskich ok. 8 %  
co daje kwotę zaległości w 2015 r.  220.000,00 zł.
Sporządzono  analizę wydatków  związanych z siedziby :
remont siedziby   - 1.212.254,68 zł

Staraniami Izby otrzymano dotację na remont siedziby :
z Urzędu Miasta Rzeszowa     - 276.750,00 zł
od Konserwatora Zabytków  -   80.000,00 zł
Dodatkowo na remont siedziby zostały pożyczone pieniądze od Naczel-
nej Izby Lekarskiej 
w kwocie 500.000,00 zł . Pożyczka została udzielona na 50 rat (oprocento-
wanie vibor + prowizja).
Rok 2015  zamknięto ze stratą  w wysokości – 47.810,63 zł
- przychód uzyskany w 2015 roku -  3.006.475, 28 zł
- koszty działalności w 2015 roku – 3.054.285, 91 zł
Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli sprawdzili działalność 
funduszy działających w  OIL w Rzeszowie: 
1/ Z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej  w 2015 r. (odpis 5% ze składek człon-
kowskich) skorzystano na łączną  kwotę 54.720,00 zł. Pozostało do wyko-
rzystania na 2016 r.  82.599,00 zł
2/ Z Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy  w 2015 r. (odpis 1% 
od składek członkowskich)  wypłacono 23.250,00 zł. Pozostało do wykorzy-
stania 2016 r. 1.788,09 zł   
3/ Z Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku ( 5% odpis ze składek człon-
kowskich) wypłacono kwotę 138.600,00 zł. Pozostało do wykorzystania w 
2016 r. 62.648,25 zł   
Komisja Rewizyjna zobowiązuje Prezesa ORL  o poczynienie starań w Mini-
sterstwie Zdrowia o zwrot dla OIL w Rzeszowie urealnionych kosztów po-
noszonych przez izbę za czynności przejęte od administracji państwowej.  
Przeprowadzono kontrolę działalności biura OIL w Rzeszowie – dokumen-
tacja korespondencyjna oraz dokumentacja z posiedzeń organów izby 
prowadzona prawidłowo i rzetelnie - Komisja nie wnosi zastrzeżeń . 
Po wnikliwej analizie całokształtu działalności merytorycznej i finansowej 
OIL – Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń.

Przewodniczący
Komisji  Rewizyjnej  OIL w Rzeszowie

Dr  n. med.   Andrzej Wadowski

UCHWAŁA  Nr  8
XXXI   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia  2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium   Okręgowej Radzie Lekarskiej
w Rzeszowie

§  1
XXXI   Okręgowy     Zjazd   Lekarzy  udziela   absolutorium   Okręgowej  
Radzie   Lekarskiej w  Rzeszowie.

UCHWAŁA  Nr  9
XXXI  Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia   2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu  Okręgowej Izby  Lekarskiej
w Rzeszowie na rok  2016 r.

Uchwala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie na rok 2016  
według preliminarza budżetowego stanowiącego załącznik  do niniejszej 
uchwały.

§  2
XXXI  Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie udziela upoważnienia Okrę-
gowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie do przenoszenia środków finanso-
wych pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu w granicach przewi-
dywanych dochodów i wydatków.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie.     

Przychód     -    3.006.475,28 zł   Koszty -      3.054.285,91 zł    Strata -      47.810,63 zł

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu
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Preliminarz  OIL w Rzeszowie na 2016 r.

Przychód     -    2.876.000,00  zł      Koszty  -        2.812.272,00  zł                                                    Rezerwa       -       63.728,00  zł
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UCHWAŁA  Nr  10
XXXI   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia  2016 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy  2015  

§  1
Strata roku sprawozdawczego zostanie pokryta z funduszu własnego.

UCHWAŁA  Nr  11
XXXI   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia  2016 r.

w sprawie zawieszenia przekazania 5 % odpisu ze składek członkow-
skich na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej  

§  1

Zawiesza się na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. prze-
kazanie  5% odpisu ze składek  członkowskich na Fundusz Pomocy 
Koleżeńskiej.

APEL   Nr  1
XXXI   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia  2016 r.

w sprawie funkcjonowania  lekarzy dentystów  we wspólnym samo-
rządzie zawodowym 

XXXI  Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie opowiada się katego-
rycznie za zachowaniem wspólnego samorządu lekarzy i lekarzy 
dentystów.

XXXI  Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie zwraca się z apelem do 
Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy  i Naczelnej Rady Le-
karskiej  o zainicjowanie takich działań, które w sposób trwały ure-
gulują wzajemne wewnątrzsamorządowe relacje między lekarzami  
i lekarzami dentystami, aby w możliwie pełny i akceptowalny dla obu 
grup zawodowych sposób spełnić oczekiwania środowiska  lekarzy 
dentystów, członków   naszego wspólnego samorządu. 

APEL Nr 2
XXXI   Okręgowego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie

z  dnia  9  kwietnia  2016 r.

w sprawie kontynuacji działań zmierzających do zmiany art 53 usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi zatrudnie-
nie lekarza przez lekarza w praktyce prywatnej
XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie apeluje do XIII Nadzwy-
czajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy i Naczelnej Rady Lekarskiej o 
kontynuację działań wynikających z uchwały nr 19 XII Krajowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 22.03.2014r w sprawie możliwości zatrudnienia 
lekarza przez lekarza w praktyce prywatnej .

Sprawozdanie 
z działalności  Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów

OIL w Rzeszowie za rok 2015

Komisja działała w składzie 10 osobowym. 
Przewodnicząca :  Maria Szajner
Wiceprzewodnicząca :  Jadwiga Wizimirska 
Maria Pawlik
Sekretarz: Józefa Kukulska-Kędzierska
Członkowie: Halina Dorska
                       Barbara Gorajczyk-Kogut
                       Zofia Koczela-Wlazło
                       Edward Piotrowski
                       Władysław Wąsik
                       Stefania Zawora

Główną siedzibą jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie , nato-
miast w Stalowej Woli istnieje  również Klub Seniora , którego organi-
zacją zajmuje się lek. med. Zofia Wesołowska.

W roku 2015 Komisja Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie odbyła 
8 zebrań na których omawiane były plany pracy. Zapoznawano się na 
nich również z działalnością i wytycznymi Komisji lekarzy Emerytów i 
Rencistów przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Sprawozdania z zebran tej 
komisji przedstawiane były przez Przewodniczącą Komisji Emerytów 
i Rencistów OIL w Rzeszowie lek. med. Marię Szajner będącą człon-
kiem Komisji Emerytów i Rencistów przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Na zebraniach naszej Komisji omawiano roczny plan działania obej-
mujący m.in. temat budżetu koniecznego do zrealizowania planu.
W Klubie Seniora w Rzeszowie odbyło się w 2015 roku  9 spotkań 
urozmaiconych niespodziankami z okazji Dnia Kobiet i Mikołajek. Na 
jednym ze spotkań zaproszony mgr rehabilitacji Rafał Słoniak przed-
stawił sposoby leczenia bólu układu ruchowego przez stosowanie 
plastrów ( taping). Na pozostałych były przedstawiane sprawozdania 
z indywidualnych wycieczek  kolegów Seniorów. Zorganizowano 
również:
1. Tradycjne spotkanie opłatkowo-noworoczne w Rzeszowie
2. Spotkanie naukowe pt.  „Problemy laryngologiczne Seniorów” - 

wykładowca dr n. med. Wojciech Domka i „Kompleksowe podej-
ście w audioprotetyce „ - wykładowca Zygmunt Pęcak SŁUCH-
MED.

3. Wycieczkę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy Warhola w 
Medzilaborcach ( Słowacja).

Zorganizowano również uroczyste spotkanie z Koleżankami i Kole-
gami z rocznika 1931, który ze względów finansowych został podzie-
lony na dwie grupy. W ubiegłym roku uhonorowano 19 osób z w/w 
rocznika. Uroczyste spotkanie przy udziale Prezesa ORL dr n. med. 
Wojciecha Domki  odbyło się w siedzibie OIL w Rzeszowie, honorując 
na nim przybyłych pamiątkowymi tabliczkami z dedykacją oraz wrę-
czając gratyfikację pieniężną. Tych którzy z powodu stanu zdrowia 
nie mogli przybyć na uroczystość odwiedzano w domu i wręczano 
im  te symboliczne pamiątki wraz z gratyfikacjami, co spotykało się 
z dużym uznaniem i wzruszeniem ze  strony obdarowywanych. W 
roku bieżącym pozostało do uhonorowania 15 osób z rocznika 1931.
Komisja kontynuuje w dalszym ciągu wysyłanie życzeń świątecznych 

Utrzymanie biura terenowego w Tarnobrzegu

Opr. Z. Brzęk
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Koleżankom i Kolegom oraz odwiedzanie tych, którzy ze względu 
na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć we wspólnych spotkaniach 
łącząc te odwiedziny z wręczeniem okolicznościowych paczek. Ko-
misja umieszcza również w Biuletynie sprawozdania z ważniejszych 
spotkań oraz wycieczek. 

Koleżanka lek. med. Zofia Wesołowska prowadząca Klub Seniora w 
Stalo wej Woli  w ramach  swojej działalności  w poprzednim roku:
1. Zorganizowała 4 spotkania towarzyskie urozmaicone relacjami 

i zdjęciami z indywidualnych wycieczek oraz wycieczkę do Wie-
liczki.

2. Prowadziła kolportaż biletów na imprezy w Domu Kultury w Sta-
lowej Woli.

3. Z Jej inicjatywy odwiedzani są  lekarze emeryci, którzy przeby-
wają w domu opieki.

Przewodnicząca Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów
OIL w Rzeszowie

lek. med. Maria Szajner

SPRAWOZDANIE 
Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie

za rok 2015 obejmujący okres od marca 2015
do końca stycznia 2016 

W okresie od marca 2015 do końca stycznia 2016 odbyły się 2 posie-
dzenia Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 11.04.2015r uczestniczyło 
w nim 20 osób. Podczas spotkania zaakceptowano plan konferencji 
stomatologicznej organizowanej w czerwcu 2015r. z inicjatywy lek. 
dent. Adama Malawskiego-Róg oraz zapoznano się z programem 
Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej organizowanej 
przez Ukraińską Izbę Lekarską. Podjęto decyzję o utworzeniu 5 pod-
komisji w składzie Komisji Stomatologicznej do współpracy z Naczel-
ną Komisją Stomatologiczną. Podjęto postulat o zwolnieniu z opłat 
za udział w konferencjach organizowanych przez Komisję Stomato-
logiczną ORL w Rzeszowie członków komisji aktywnie działających 
oraz osób funkcyjnych. 
Drugie posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie od-
było się w dniu 23.10.2015r. , uczestniczyło w nim 18 osób. Głównym 
tematem było omówienie projektu regulaminu  Komisji Stomato-
logicznej ORL. Regulamin został przyjęty w całości i przekazany do 
zaopiniowania radcy prawnemu OIL w Rzeszowie. Delegaci na Zjazd 
Krajowy lek. dent. Adam Busch i lek. dent. Benedykt Kluz przedstawili 
sprawozdanie z posiedzenia  Naczelnej Komisji Stomatologicznej. 

W tym okresie zostały zorganizowane dwie konferencje stomatolo-
giczne naukowo-szkoleniowe :
•	 tematem konferencji zorganizowanej w dniach 19-20 czerw-

ca 2015r. była „Diagnostyka i leczenie dysfunkcji narządu żucia. 
Okluzja od praktyków dla praktyków”.

•	 tematem konferencji zorganizowanej w dniach 23-24.10.2015rr. 
było „Leczenie kompleksowe pacjentów-wiele dróg do jedne-
go celu”. w spotkaniach brali udział również zaproszeni goście 
z Okręgowych Izb Lekarskich w Warszawie, Szczecinie, Lublinie , 
Krakowie oraz ze Śląskiej Izby Lekarskiej.

Nawiązano współpracę z innymi komisjami stomatologicznymi dzia-
łającymi przy Izbach Lekarskich w Warszawie, Szczecinie i Katowicach.

Przewodniczący  Komisji Stomatologicznej ORL  w Rzeszowie lek. 
dent. Radosław Maksymowicz uczestniczył w spotkaniu organizowa-
nym przez Komisję Stomatologiczną OIL w Warszawie w Serocku k. 
Warszawy w dniach 12-14.06.2015r. W posiedzeniu Naczelnej Komisji 
Stomatologicznej oraz konferencji szkoleniowej organizowanej przez 
Śląską Izbę Lekarską w dniach 27-29.11.2015r wzięła udział sekretarz  
Komisji Stomatologicznej ORL lek. dent. Beata Kożak.

Ponadto  Komisja Stomatologiczna ORL w dniu 7.05.2015r. wysto-
sowała do POW NFZ  w Rzeszowie pismo w którym poproszono o 
udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane przez lekarzy denty-
stów do  Komisji Stomatologicznej dotyczące wykonywania świad-
czeń niegwarantowanych pacjentowi ubezpieczonemu oraz kosz-
tów tego leczenia. 

Przewodniczący  Komisji Stomatologicznej OIL w Rzeszowie
lek. dent. Radosław Maksymowicz 

                                                        

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kształcenia Medycznego 
OIL w Rzeszowie w 2015 r.

Ośrodek Kształcenia Medycznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  w roku 2015 zorganizował 9 szko-
leń dla lekarzy i lekarzy dentystów. Spotkania naukowe odbywały się  
w drugi poniedziałek miesiąca a programy tych spotkań na bieżąco 
były drukowane w biuletynie oraz umieszczane na stronie interneto-
wej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie.

 W 2015 roku odbyły się następujące szkolenia: 
1./ 12.01.2015r „Konferencja Okrągłego Stołu-szczepienia za i przeciw” 
Konferencję prowadził  dr hab. n. med. Andrzej Pluta, wykładowcy : dr 
n. med. Józef Rusin i  lek. med. Janusz Kaliszczak. 

2./ 9 lutego 2015r. „Zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne” 
mgr Bożena Kloc – Kierownik Działu ds. Środ. Pomocnicz. i Przed. Or-
topedycznych POW NFZ w Rzeszowie 
-”Zasady wystawiania zleceń na leczenie sanatoryjne”
mgr Magdalena Gnatowska-Zioło - Kierownik Działu Lecznictwa 
Uzdrowiskowego POW NFZ w Rzeszowie
 
3./ 9 marca 2015r.”Astma u kobiet w ciąży” - lek. med. Magdalena 
Rzeszutko-Grabowska
 
4./ 13 kwietnia 2015r. „Podstawowe umiejętności psychologiczne w 
pracy lekarza. Komunikacja, radzenie sobie ze stresem” - lek. med. 
Rafał Sztembis 

5./  11 maja 2015r. „Uzależnienia-jak pomóc?” lek. med. Tadeusz 
Boratyn 

6./ 8 czerwca 2015 r. „Problemy alergologiczne w gabinecie lekarza 
stomatologa” dr n. med. Sławomir Tokarski 

7./ 23 września 2015r.”Komunikacja społeczna -czy lekarz ma być też 
psychologiem?” (szkolenie dla lekarzy stażystów) 

8./ 12 października 2015r.-”Diagnostyka i leczenie zabiegowe zabu-
rzeń rytmu serca”
-”Możliwości diagnostyczne współczesnych stymulatorów i ICD.Ich 
rola w codziennej praktyce lekarskiej „ 
-”Jak elektrofizjolog może pomóc choremu z niewydolnością serca?”
-”Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów z zaburzeniami rytmu ser-
ca. Rola nowych leków przeciwzakrzepowych” prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Przybylski 

9./ 9 listopada 2015r.”Ochrona danych osobowych w praktyce. Zasa-
dy i dokumentacja” mgr Wojciech Krówczyński
 
Ośrodek Kształcenia Medycznego w 2015 r. otrzymał  z Naczelnej Izby 
Lekarskiej w Warszawie dotację  na organizację szkoleń w 2015r  w 
kwocie : 3. 559,00 zł na organizację szkoleń w I półroczu 2015r. oraz 2. 
933,00 zł na organizację szkoleń w II półroczu 2015r.
 
W 2015r. Ośrodek Kształcenia Medycznego uzyskał wpis na listę kur-
sów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzo-
ną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego celem 
przeprowadzenia kursów specjalizacyjnych jednolitych z zakresu 
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„Zdrowia Publicznego  oraz „Prawa Medycznego” przeznaczonych dla 
lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności specjalizujących 
się według modułowych programów specjalizacji i od 2016 roku po-
wyższe kursy będą organizowane w siedzibie OIL w Rzeszowie.

Przewodniczący Rady Ośrodka Kształcenia Medycznego  OIL w Rzeszowie 
dr hab.n. med. Andrzej Pluta

Sprawozdanie Komisji Etyki za rok 2015

W 2015 roku Komisja Etyki spotkała się na posiedzeniu w sprawie wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia. Wy-
pracowano wnioski, które w imieniu Komisji przewodniczący przed-
stawił na spotkaniu Komisji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej. Informacje 
dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz klauzuli sumienia 
przedstawiono w Biuletynie oraz na posiedzeniu Okręgowej Rady Le-
karskiej.

Lek. Krzysztof Marchewka
Przewodniczący Komisji Etyki OIL w Rzeszowie

SPRAWOZDANIE 
Komisji ds rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie
za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Komisja  pracowała w składzie:
dr n.med. Krzysztof Szuber – Przewodniczący
dr n.med. Wojciech Domka  - Wiceprzewodniczący
lekarz Agnieszka Tomaszewska – Sekretarz
 
Liczba aktualnych członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 
na dzień  31 grudzień  2015 r. wynosiła 4591 lekarzy w tym:  
3430  lekarzy,  1154 lekarzy dentystów i 7 lekarzy z podwójnym pra-
wem wykonywania zawodu.                                                                       
Komisja ds rejestracji i prawa wykonywania zawodu  opiniowała i 
wnioskowała o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
•	 przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu dla le-

karza, lekarza dentysty 119
•	 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza denty-

sty po stażu podyplomowym 95
•	 przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu leka-

rzowi cudzoziemcowi 1
•	 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziem-

cowi  1
•	 2 wnioski w sprawie ponownego przyznania  prawa wykonywa-

nia zawodu lekarzom cudzoziemcom,
•	 wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarza  2
•	 skierowanie lekarza dentystę na przeszkolenie w związku z prze-

rwą  trwającą dłużej niż 5 lat 1
•	 73 wniosków w sprawie wpisania lekarzy, lekarzy dentystów w 

związku z przeniesieniem z innej Okręgowej Izby Lekarskiej
•	 29 wniosków w sprawie skreślenia w związku z przeniesieniem do 

innej Izby,
•	 1 wniosek w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawo-

du lekarza
•	 32 wnioski  z powodu śmierci.    
       
W okresie sprawozdawczym  9  lekarzy członków OIL złożyło podania 
o  wydanie  zaświadczeń niezbędnych przy  ubieganiu się o pracę 
w państwach Unii Europejskiej. Ogółem wydano 21 zaświadczeń dla 
lekarzy i lekarzy dentystów takich jak: zaświadczenie o posiadaniu 
formalnych kwalifikacji, zaświadczenie potwierdzające okres wykony-
wania zawodu lekarza, zaświadczenie o postawie etycznej,  zaświad-
czenia o równorzędności specjalizacji.

Krzysztof   Szuber

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Bioetycznej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej

w Rzeszowie za 2015 r.

Komisja Bioetyczna przy OIL w Rzeszowie została powołana uchwa-
łą Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 3 lutego 2015 r. w składzie 12 
osobowym : 7 lekarzy, prawnik, filozof, farmaceuta, duchowny i pie-
lęgniarz .
W okresie sprawozdawczym Komisja Bioetyczna  podjęła 104 uchwa-
ły w tym 24 dotyczyły  wydania opinii o projekcie eksperymentu 
medycznego, gdzie koordynatorem  krajowym był członek OIL w 
Rzeszowie.

W 80 przypadkach  wydano opinię  na temat Badacza  oraz Ośrodka  
wchodzącego do badania wieloośrodkowego. W tych przypadkach Ba-
dacz był członkiem OIL w Rzeszowie i Ośrodek podlegał OIL w Rzeszowie.
W dwóch przypadkach Komisja Bioetyczna  wydała negatywną opi-
nię dotyczącą zaopiniowania  wniosku badacza. 
Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie wy-
raża zgodę na leczenie pacjentki (….) lekiem Tasigna (Nilotinib) który 
jest zarejestrowany w Polsce w leczeniu przewlekłej padaczki szpiko-
wej, ale zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi może być 
z powodzeniem stosowany w leczeniu choroby Alzheimera.

Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie  
po  otrzymaniu Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,  Sąd 
Rodzinny  z dnia 29.01.2016 r. wyraził zgodę na leczenie pacjentki  
lekiem Tasigna (Nilotinib), który jest zarejestrowany w Polsce w le-
czeniu przewlekłej padaczki szpikowej, ale zgodnie z najnowszymi 
doniesieniami naukowymi może być z powodzeniem stosowany w 
leczeniu choroby Alzheimera.

Komisja Bioetyczna pobiera za wydanie opinii  opłatę ustaloną 
uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej. Komisja zwalnia Badacza z opłat  
w przypadku prowadzenia badań niesponsorowanych i badań wła-
snych  w celach naukowych. 

Wszystkie środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalno-
ści Komisji Bioetycznej pochodzą z opłat wnoszonych przez podmiot 
zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny.   
Wszystkie opinie KB dla członków OIL w Rzeszowie przeprowadza-
jących badanie niekomercyjne lub służących do zdobywania stopni 
naukowych są bezpłatne. 

Przewodniczący  Komisji Bioetycznej przy  ORL  w Rzeszowie 
dr hab. n. med.  Andrzej  Pluta



13Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Zjazd

Nadzwyczajny
XIII Krajowy Zjazd Lekarzy

W dniach 13 -15 maja w Warszawie odbył się Nad-
zwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, w którym 
uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. 

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił delegatom kie-
runki i pomysły na reformę służby zdrowia zaproponowaną 
przez obecny rząd PiS. Do delegatów również listy wystoso-
wali prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło.

W trakcie obrad zjazdowych poruszono między innymi 
sprawy etyki lekarskiej. Leczenie zgodnie z sumieniem jest 
obowiązkiem każdego lekarza i świadczy o jego godności - 
mówił do uczestników zjazdu Maciej Hamankiewicz, prezes 
Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Przypomniał, że w październiku ubiegłego roku Trybunał 
Konstytucyjny wydał orzeczenie dotyczące klauzuli sumie-
nia. Zwróciła się o to Naczelna Rada Lekarska. Wyrok był 
zgodny z oczekiwaniami medyków-podkreślił Prezes. Le-
karz powołując się na klauzulę sumienia podczas odmowy 

wykonania świadczenia, nie musi wskazywać innego miej-
sca, gdzie taką usługę można otrzymać. Decyzja Trybuna-
łu zaowocowała dyskusją, po której zdecydowano, że po-
wstanie zespól ekspertów, który rozważy czy są potrzebne 
zmiany w kodeksie Etyki Lekarskiej. Istotną kwestią jest też 
to czy kodeks ma nadal zawierać 78 artykułów, czy może 
zmniejszyć ich liczbę - nawet do kilku, jak ma to miejsce w 
innych krajach. Zastanowienia wymaga też kwestia tekstu 
przysięgi lekarskiej - czy zmienić go na tłumaczenie Dekla-
racji Genewskiej.

Jak uważa prof. Michał Królikowski, który reprezentował Na-
czelną Radę Lekarską przed Trybunałem Konstytucyjnym 
we wniosku dotyczącym klauzuli sumienia, zasady postę-
powania w szczególnych sytuacjach powinny być zapisa-
ne w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Dotyczy to nie tylko działań 
wobec przyszłej matki i jej dziecka przed narodzeniem, ale 
także uporczywej terapii czy podejmowania czynności ra-
tunkowych w stanach agonalnych. 

Sporo miejsca podczas XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy po-
święcono wizji samorządu i coraz częściej pojawiających się 
propozycji rozdziału lekarzy dentystów i lekarzy.  Większo-
ścią  głosów zdecydowano, że samorząd powinien zostać 
wspólny. Potrzebne jest jednak wprowadzenie rozwiązań 
legislacyjnych, które zapewnią równoprawne funkcjono-
wanie dwóch zawodów w jednym samorządzie.

W XIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy w War-
szawie uczestniczyło blisko 400 delegatów, reprezentują-
cych 180 tysięczną grupę lekarzy i lekarzy dentystów. 

Opracowano na podstawie informacji prasowych.

Więcej o Zjeździe w rozmowie z dr. n. med. Wojciechem Domką prezesem OIL  
Rzeszowie.
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Kwestie dotyczące własności podmiotów leczniczych, dostępno-
ści do usług medycznych, a także opracowywanych przez resort 
zdrowia map potrzeb zdrowotnych to główne tematy, jakie poru-
szono podczas spotkania ministra zdrowia Konstantego Radziwił-
ła  podczas jego wizyty na Podkarpaciu 21 kwietnia. 

Minister  spotkał się  z przedstawicielami  samorządu terytorialne-
go podczas Konwentu Starostów . „Podkarpacie jest wyjątkiem na 
mapie kraju jeżeli chodzi o sytuację własnościową szpitali i wydaje 
się, że to świadczy o daleko idącym zrozumieniu władz samorzą-
dowych różnych szczebli, że służba zdrowia to przede wszystkim 
misja, a wynik finansowy nie może przesłaniać podstawowego 
zadania placówek służby zdrowia” mówił Konstanty Radziwiłł na 
spotkaniu z dziennikarzami.

Minister nakreślił też plany wobec NFZ. Jak zaznaczył 2,5 miliona 
obywateli nie jest ubezpieczonych i nie są to jakieś wykluczone 
społecznie grupy, a najczęściej osoby na umowach cywilno-
-prawnych. W 2015 roku 500 tys. osób, zgłosiło się do placówek 
medycznych i system publicznej opieki potwierdził, że nie są one 
ubezpieczone. Ministerstwo planuje likwidację NFZ i przejście od 
powszechnego ubezpieczenia do uprawnienia obywatelskiego, 
a w takim systemie NFZ nie będzie potrzebny.
Zdaniem pomysłodawców zmian, finanse na świadczenia me-
dyczne będą zbierane w Państwowym Funduszu Celowym wy-
dzielonym dla służby zdrowia. Najdroższe procedury będą fi-
nansowane z poziomu ministra zdrowia  a pozostałe z poziomu 
wojewody.

Minister Radziwiłł podkreślił, że zmiana jest rozległa i systemowa 
dlatego wymaga czasu, analiz eksperckich i konsultacji społecz-
nych. Szacunkowo nowe rozwiązanie może wejść w życie od po-
łowy przyszłego roku albo od 2018 r.

Podczas pobytu w Rzeszowie minister Konstanty Radziwiłł spo-
tkał się także w Urzędzie Wojewódzkim m. in.  z konsultantami w 
dziedzinie ratownictwa medycznego, epidemiologii, chorób za-
kaźnych, chirurgii dziecięcej, dysponentami ratownictwa medycz-
nego, dyrektorami dyspozytorni medycznych, podkarpackich 
szpitali, przedstawicielami PSP, GOPR, WOPR, LPR i PCK. Rozmawia-
no  m. in. o funkcjonowaniu systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PRM) i jednostek współdziałających z systemem 
z uwzględnieniem specyfiki regionu.

Pobyt ministra zdrowia w Rzeszowie zakończyło  spotkanie ze 
studentami I roku medycyny na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pod-
czas spotkania ze studentami kierunków medycznych poruszono 
temat kształcenia młodych z uwzględnieniem projektu dotyczą-
cego  staży.  Szef resortu zdrowia wspomniał również o zmianach 
dotyczących kształcenia ratowników medycznych, fizjoterapeu-
tów i dietetyków.
 

Fot. za rzeszow.uw.gov.pl

Minister Zdrowia w Rzeszowie
Aktualności
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Z Prac ORL

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia 1 marca 2016 r.

1. Podjęto uchwały :
Nr 107/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w 
Rzeszowie - dotyczy lekarza Magdalena Glazer-Stefańska
Nr 108/2016/P w sprawie zmiany uchwały Nr 309/2015/P w spra-
wie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu leka-
rza – dotyczy lekarza Uliana Huska.
Nr 109/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Patrycja Wilusz
Nr 110/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Anna Jakóbczyk
Nr 111/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Grzegorz Dworak
Nr 112/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Aneta Kowalska
Nr 113/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Izabela Janczura- Nowak
Nr 114/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Jan Pytel
Nr 115/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Alfred Orłowski
Nr 116/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Grzegorz Krężałek
Nr 117/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Edyta Demitraszek
Nr 118/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ewa Kruk 
Nr 119/2016/ P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Anna Brzozowska-Jaśkiewicz
Nr 120/2016 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Magdalena Kawalec
Nr 121/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Ryszard Szoja
Nr 122/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Przemysław Jadczak
Nr 123/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Joanna Pieniążek
Nr 124/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego nt. „ 7 kroków ENDO - 
przygotowanie do sprawnego wykonywania procedur endodon-
tycznych” – przez podmiot Firma Marrodent Sp. z o.o.
Nr 125/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego nt.” Standardy w położ-

nictwie i ginekologii w aspekcie nowych aktów prawnych” – przez 
podmiot VM Media Sp. z o.o. 
Nr 126/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
”Praktyczne wskazówki do stosowania metotreksatu drogą pod-
skórną”, „Leczenie przeciwkrzepliwe doustnymi antykoagulantami” 
– przez podmiot Polskie Towarzystwo  Reumatologiczne
Nr 127/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
”Jak skutecznie  leczyć POCHP- glikopironium i indakaterol” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Tarnobrzegu.
Nr 128/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. ”Guzy i torbiele jajnika- współpraca ginekologa i patologa pod-
stawą prawidłowej diagnostyki i leczenia” – przez podmiot  Polskie 
Towarzystwo Patologów Oddział Podkarpacki
Nr 129/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. ”I Rzeszowskie Spotkania Neurologia 2016”- przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Rzeszowie.
Nr 130/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Autyzm wczoraj i dziś – część II” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie.

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Agata Mendy-
ka - Przydział, Agata Bodnar, Agata Skrzypek.

3. Podjęto decyzję o wyborze parapetów  poziom -1  w siedzibie 
OIL – decyzja o zawarciu umowy na wykonanie parapetów z firmą 
IDEALSTONES.

4. Podjęto decyzję o kupnie nowej drukarki dla potrzeb Ośrodka 
Kształcenia Medycznego.

5. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem  Szko-
lenia dla lekarzy  z zakresu odpowiedzialności karnej personelu 
medycznego organizowanego przez Kancelarię Adwokatów i 
Radców Prawnych MUCHA&LECH.

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia 8 marca 2016 r.

1. Podjęto  uchwały :
Nr 131/2016/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej OIL – dotyczy 
lekarza Antoni Flis
Nr 132/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie 
– dotyczy lekarza Marzena Mazur
Nr 133/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Patrycja Wilusz
Nr 134/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Paweł Chechliński
Nr 135/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Morad Kuchniak
Nr 136/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Krystyna Lewicka
Nr 137/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Bezdech senny u kierowców” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie
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Nr 138/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.” Zaburzenia tikowe i zaburzenia ze spektrum autyzmu” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych Rzeszow-
ski Oddział Regionalny
Nr 139/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia podyplomowego lekarzy i  wpisu  organizatora kształ-
cenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego – przez podmiot  MUCHA & LECH 
Andrzej Mucha Ewa Lech Kancelaria Adwokatów i Radców Praw-
nych Rzeszów ul. Litewska 4 A
Nr 140/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Problematyka odpowiedzialności karnej lekarzy” – przez pod-
miot MUCHA & LECH Andrzej Mucha Ewa Lech Kancelaria Adwo-
katów i Radców Prawnych
Nr 141/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza  Anna Knot- Świtała

2. Odczytano podziękowanie Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie  za włączenie pra-
cownika OIL w Rzeszowie mec. Anny Bandelak  w dyżury reali-
zowane  w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. 

3. Zapoznano się z uchwałą Prezydium NRL  w sprawie wydania 
pozytywnej opinii Prof. Mirosławowi Bryczyńskiemu na stanowi-
sko konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii. 

4. Prezes dr Wojciech Domka został zaproszony przez Ministra 
Zdrowia w dniu 22 marca  na spotkanie poświęcone finansowa-
niu zadań wskazanych w art. 115 ustawy o izbach lekarskich  i 
realizowanych przez samorząd lekarski w 2016 r. oraz określeniu 
warunków porozumienia w sprawie przekazania Izbom Lekarskim 
środków finansowych z tytułu pokrycia kosztów administracyj-
nych związanych z wykonywaniem zadań w latach poprzednich. 

5. Zapoznano się ze Stanowiskiem  ORL Kujawsko – Pomorskiej 
OIL w Toruniu  w sprawie stosowanej procedury konsultacji prio-
rytetów polityki zdrowotnej . 

6. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. Jarosławowi Szpunarowi. 

7. Wytypowano kol. Artura Kozłowskiego jako przedstawiciela ORL 
w skład Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiato-
wego w Mielcu.

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia 15  marca 2016 r.

1. Podjęto uchwały :
Nr 142/2016/P  w sprawie wpisania lekarza  dentysty na listę człon-
ków  OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL  - 
dotyczy lekarza Anna Jakóbczyk
Nr 143/2016/P w sprawie wpisania lekarza  dentysty na listę człon-
ków  OIL w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej OIL  - 
dotyczy lekarza Jerzy Bar
Nr 144/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Aleksandra Gajek
Nr 145/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów  wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Bartłomiej Rak
Nr 146/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Joanna Flis

Nr 147/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Monika Wielgos
Nr 148/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Beata Lipska
Nr 149/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Iwona Kucharska- Miąsik
Nr 150/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Ayham Mohsin 
Nr 151/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Maciej Orłowski
Nr 152/2016 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia nt. 
„ Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
w miastenii i chorobie Pompego” – przez podmiot Polskie Towa-
rzystwo Neurologiczne Oddział Rzeszowski
Nr 153/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Współczesne wyzwania diagnostyki MR” – przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Radiologiczne Oddział Podkarpacki 
Nr 154/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt.”XV Bieszczadzka Konferencja Naukowa „BARK : Artroskopia i 
Artroplastyka” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Ortopedii i 
Traumatologii Narządu Ruchu 
Nr 155/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ Jak szyć żeby zszyć” – przez podmiot DENTECH Edward  i S-KA 
Spółka Jawna
Nr 156/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Justyna Masełek
Nr 157/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Krzysztof Łukawski
Nr 158/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Grzegorz Krężałek
Nr 159/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Danuta Serafin

2. Na prośbę Izby Aptekarskiej postanowiono wynająć salę wykła-
dową  za kwotę 50 zł za godzinę (decyzja wszystkich obecnych 
członków  Prezydium). 

3. Zapoznano się ze Stanowiskiem  Prezydium ORL w Szczecinie  
w sprawie  projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza  dentysty  
oraz niektórych innych ustaw.

4. Odczytano pismo Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku – Białej, 
rekomendującej  Firmę Money Coaching Sp. z o.o., która zwróciła 
się z propozycją nawiązania współpracy  i sponsoringu  spotkań i 
szkoleń organizowanych dla lekarzy. 

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia 22 marca 2016 r.

1. Podjęto uchwały :
Nr 160/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
Marrodent Sp. z o.o.
Nr 161/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza  Paweł Lewicki
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Nr 162/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza   Diana Lewicka
Nr 163/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 
dotyczy lekarza    Konrad Boczoń 
Nr 164/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego - dotyczy lekarza Magdalena Harpula 
Nr 165/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego - dotyczy lekarza Martyna Trojnar
Nr 166/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego - dotyczy lekarza Danuta Mazur
Nr 167/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego - dotyczy lekarza Tomasz Kostrzewski
Nr 168/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego - dotyczy lekarza Magdalena Jamro
Nr 169/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego - dotyczy lekarza Ewa Dryniak
Nr 170/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Marcin Kuczyński
Nr 171/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza Agnieszka Dzija
Nr 172/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej 
praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Marta Wiśniowska
Nr 173/2016/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej - dotyczy lekarza Justyna Filipowska
Nr 174/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Rusin 
– Kaczorowska
Nr 175/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej  praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Łukasz Franczyk
Nr 176/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmiotów 
wykonujących  działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Piotr Dąbrowski
Nr 177/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej 
– dotyczy lekarzy : Paweł Lewicki i Diana Lewicka
Nr 178/2016/P w sprawie wyrażenia zgody na zakup żyrandoli do 
siedziby OIL w Rzeszowie
Nr 179/2016/P w sprawie ponownego przyznania prawa wykony-
wania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi – dotyczy lekarza  Myag-
marsuren Bavuujav.

2. Odczytano zaproszenia innych Izb Lekarskich na ich Zjazdy De-
legatów.
    
3. Zapoznano się z pismem Marszałka Wojewódzkiego w którym 
zaprasza przedstawiciela Izby Lekarskiej na XXVIII posiedzenie Ko-
mitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

4. Podjęto decyzję o zakupie luster do siedziby  OIL.

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia 29 marca 2016 r.

Obecni wg listy obecności. 

1. Zdecydowano o zakupie dla członków OIL w Rzeszowie 4 tysię-
cy sztuk  książeczek  „Karta Praw Lekarza”.

2. Zapoznano się z treścią pisma Rzecznika Praw Pacjenta, który  
zaprasza do udziału w konferencji pt. „Pełny dostęp do ochrony 
zdrowia. Potrzeby i prawa zdrowotne osób LGBT”

3. Zaproszenie przedstawiciela OIL na posiedzenie Rady Społecz-
nej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  Ratunkowego  w Rzeszowie. 

4. Zaproszenie na szkolenie  pt. „Zasady prowadzenia i ochrony 
dokumentacji medycznej - rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 9 listopada 2015  i przepisy ustaw”. Szkolenie odbędzie się 
w dniu 12 kwietnia w Hotelu Hetman w Rzeszowie o godz. 9.00.

5. Podjęto uchwałę :
Nr 180/2016/P  w sprawie wyrażenia zgody na zakup trzech luster 
do  siedziby OIL w Rzeszowie
Nr 181/2016/P  w sprawie zakupienia  4 tysięcy egzemplarzy  ksią-
żeczek  „ Karta Praw Lekarza” w cenie 60 groszy  za 1 egzemplarz. 

6. Podpisano Porozumienie   z Ministrem Zdrowia  na przekazanie 
środków finansowych  na pokrycie kosztów czynności administra-
cyjnych .

7. Poruszono sprawy bieżące  biura.

Na tym Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia  5 kwietnia 2016 r.

1. Zaproszenie dla Prezesa ORL na XV Bieszczadzką Konferencję 
Naukową pt.  „Bark: artroskopia i artroplastyka”.

2. Podjęto uchwały : 
Nr 182/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Beata Głowińska
Nr 183/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Artur Malec
Nr 184/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Michał Szczęch
Nr 185/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Marta Kusibab – Mytych 
Nr 186/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Adrian Goluch
Nr 187/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza  i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Paweł Muniak
Nr 188/2016/P  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
pt. „Skoliozy – diagnostyka i leczenie część I” – przez podmiot Pol-
skie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie
Nr 189/2016/P w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Aurelia Fedorowicz

Z Prac ORL



18 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Nr 190/2016/P w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Katarzyna Ziółek – Paszt
Nr 191/2016/P  w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Gabriel Tyll
Nr 192/2016/P  w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Krzysztof Kula
Nr 193/2016/ P w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Beata Bartoszewska
Nr 194/2016/ P w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Magdalena Harpula
Nr 195/2016/ P w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Anna Jędruch – Lampińska
Nr 196/2016/P w sprawie wpisu do rejestr podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Małgorzata Wysłobocka
Nr 197/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Agnieszka Błędniak
Nr 198/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej specja-
listycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Janusz Rzucidło
Nr 199/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego i w formie indywidualnej praktyki 
lekarskiej – dotyczy lekarza Łukasz Zając
Nr 200/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  
- dotyczy lekarza Sylwia Żala
Nr 201/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  
- dotyczy lekarza Elżbieta Gruchała
Nr 202/2016/P  w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Firmę 
Marrodent Sp. z o.o. w zakresie „Cementowanie adhezyjne – wy-
zwanie czy dzisiejszy standard postępowania”. 
Nr 203/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez Fir-
mę Marrodent Sp. z o.o. w zakresie „Licówka kompozytowa – mi-
nimalnie inwazyjne estetyczne rozwiązanie dla przebarwionych 
powierzchni”. 

2. Zapoznano się ze stanowiskiem Komisji Stomatologicznej na-
szej Izby w sprawie  w sprawie podziału samorządu na lekarski i 
dentystyczny. Komisja Stomatologiczna ORL w Rzeszowie jest sta-
nowczo przeciwna rozdzieleniu  samorządu. 

3. Zapoznano się z komunikatem dotyczącym XIII Nadzwyczajne-
go Zjazdu Lekarzy. 

4. Sprawy bieżące biura OIL. 

Na tym Prezydium zakończono.   

Protokół z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej
w Rzeszowie z dnia  9  kwietnia 2016 r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej  odbyło  się zaraz po po-
siedzeniu XXXI  Zjazdu Lekarzy.

Obecni według listy obecności. 

1. Podjęto uchwałę Nr 33/2016  w sprawie zatwierdzenia Uchwały 
Nr 178/2016/P Prezydium ORL z dnia 22 marca 2016 r. 

2. Zapoznano się z  prawomocnymi orzeczeniami  Okręgowego 
Sądu Lekarskiego w Rzeszowie.

3. Zapoznano się z postanowieniami Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej. 

4. Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na 7 czerwca 2016 
roku.

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia  12  kwietnia 2016 r.

1. Podjęto uchwały : 
 Nr 204/2016/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  - dotyczy lekarza Sabina Złowodzka - Matusik
Nr 205/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą – dotyczy lekarza Wojciech Kowalewski
Nr 206/2016/P w sprawie zmian we wpisie  do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Janina  Niemczyk 
Kula
Nr 207/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Łukasz Franczyk 
Nr 208/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Agnieszka Polska 
Nr 209/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „ XII Konferencja Naukowo Szkoleniowa p Postępy w medy-
cynie sportowej” – przez podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie 
Koło w Dębicy
Nr 210/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą  wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego  i w formie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – doty-
czy lekarza Irina Haduch 
Nr 211/2016/P  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy 
lekarza Krzysztof Kula

2. W związku z ukaraniem lekarza przez Okręgowy Sąd Lekarski  
(kara nagany) - delegata na Zjazd przesłano do zainteresowanego 
pismo z informacją o wygaśnięciu mandatu.

3. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. M. Łabuza i 
Aleksandra Zielezińska.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia  19  kwietnia 2016 r.

1. Zapoznano się z zaproszeniem na posiedzenie Rady Społecznej 
SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

2. Wytypowano  dr n. med. Mariusza Partykę jako przedstawiciela 
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ORL w skład komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ MSW w 
Rzeszowie. 

3. Informacja  Centrum Medycznego Medyk Sp.z o.o. Sp.K. o od-
daniu do użytku nowej przychodni przy ul. Rejtana w Rzeszowie. 

4. Pozytywnie zaopiniowano wpis Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego  w Stalowej Woli  na „Listę podmiotów   upraw-
nionych do prowadzenia stażu cząstkowego i części stażu cząst-
kowego lekarza” w zakresie : intensywnej terapii, medycyny ratun-
kowej oraz psychiatrii.

5. Zapoznano się z pismem Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkie-
go NFZ informującego o konferencji nt. „ Koordynowana opieka nad 
kobietą w ciąży (KOC), która ma się odbyć w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

6. Przyznano refundację kosztów szkolenia - dot. lek. Magdalena 
Tomaka – Czajowska.

7. Podjęto uchwały :  
Nr 212/2016/P  w sprawie wymiany dokumentu prawo wykony-
wania zawodu – dotyczy lekarza Michał Szczęch 
Nr 213/2016/P w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  – 
dotyczy lekarza Ryszard Prasół 
Nr 214/2016/P  w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekar-
skiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  – 
dotyczy lekarza Grażyna Lisak
Nr 215/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy 
lekarza Mateusz Sewielski
Nr 216/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy 
lekarza Agnieszka Kubik
Nr 217/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy 
lekarza Justyna Kąkol
Nr 218/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza  Robert Brodziak
Nr 219/2015/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 
w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarza  Olimpia Mora – Janiszewska
Nr 220/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Elż-
bieta Łuszczka
Nr 221/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Neurologia w medycynie pracy” – przez podmiot Polskie To-
warzystwo Medycyny Pracy Oddział w Rzeszowie
Nr 222/2016/P  w sprawie umorzenia lekarzowi renciście zaległych 
składek członkowskich
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie 
z dnia  26  kwietnia 2016 r.

 1. Zapoznano się z pismem lek. Bożeny Szymańskiej – umówiono 
spotkanie Pana Prezesa z Panią doktor.

2. Wytypowano przedstawicieli OIL w skład komisji  konkursowej 
na stanowisko ordynatora Kliniki Pulmonologii i Chemioterapii w 
Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w osobach : 
Przewodnicząca – lek. Ewa Schwarz, członkowie: lek. Beata Łuszcz-
ki i lek. Katarzyna Kiełt- Bień.

3. Zapoznano  się z pismem Podkarpackiego Oddziału NFZ – do-
tyczy konkursu ofert. 

4. Pozytywnie ustosunkowano  się do prośby o objęcie patrona-
tem Konferencji Naukowej pt. „VIII Interdyscyplinarne Spotkania 
Reumatologiczne”.

5. Przyznano refundacje kosztów szkolenia – dot. Lekarza Iwona 
Sadza. 

6. Informację Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworo-
wą  na temat  programu edukacyjnego pt. „ Lekarz POZ w opiece 
nad dzieckiem z choroba nowotworową” , zdecydowano umie-
ścić na stronie internetowej OIL w Rzeszowie. 

7. Podjęto uchwały : 
Nr 223/2016/P w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia 
związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza – dotyczy 
lekarza dentysty Gracjana Dziukiewicza
Nr 224/2016/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawo-
du lekarza dentysty i wpisania na listę OIL w Rzeszowie – dotyczy 
lekarza Konrad Kielar.
Nr 225/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Matylda Dzik
Nr 226/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Ewa Stelmach 
Nr 227/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego – dotyczy lekarza Marcin Polak
Nr 228/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Ewa Fudała- Konieczny
Nr 229/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki le-
karskiej – dotyczy lekarza Teresa Czajewska
Nr 230/2016/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycz-
nej  praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Jan Czajewski
Nr 231/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej
Nr 232/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza  Wojciech Kwie-
ciński
Nr 233/2016/P w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej Jadwiga Homa
Nr 234/2016/P w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy nt. „ Jak 
sprawnie wykonać zabieg szynowania zębów – wygodne 
poliaramidowe włókna formowania typu „Gąsienica” – przez pod-
miot ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej. 
Nr 235/2016/P w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
nt. „Kompleksowe  leczenie pacjenta w wieku podeszłym” – przez 
podmiot Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Stalowej Woli.

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Z Prac ORL
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Przepisy prawne

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

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów!
Ośrodek Kształcenia Medycznego zaprasza na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w 

nowej formule: sobotnie konferencje interdyscyplinarne.
Szkolenia będą się odbywały w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w  Rzeszowie ul. Dekerta 2  

Za udział w szkoleniach uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne. Zainteresowani proszeni są o rejestro-
wanie się pod nr tel. 17 717 77 24 (pani Magdalena Szczepaniak) lub drogą elektroniczną: okm.rzeszow@onet.pl.

 

Kalendarz konferencji na II półrocze 2016 r.
 

22 października 2016 r.  (sobota)  godz. 10:00

„Borelioza- stary problem nowe wyzwania. Trudności diagnostyczne w krętkowicy kleszczowej” 
– wykładowca lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka

19 listopada 2016r. (sobota) godz.10:00

„Anemia i trombofilia w praktyce lekarza rodzinnego i ginekologicznej” 
– wykładowca dr hab. n. med. Andrzej Pluta

3 grudnia 2016r.  (sobota) godz.10:00

„Możliwości diagnostyki i terapii pacjenta ze stwardnieniem rozsianym w praktyce lekarza rodzinnego”
– wykładowcy: 

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek 

lek. med.  Łukasz Futyma

1. Wymagania zasadnicze oraz procedury oceny zgodności wyrobów medycznych /Dz.U.16.211/
2. Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych  /Dz.U.16.317/
3. Rejestr Medycznie Wspieranej Prokreacji  /Dz.U.16.316/
4. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  /Dz.U.16.357/
5. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Dz.U.16.372/
6. Zmiana ustawy Kodeks Postępowania Karnego / Dz.U.16.437/
7. Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, ich rejestrowania 

oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Dz.U.16.482/
8. Wydanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych  / Dz.U.16.493/
9. Ustawa o izbach lekarskich /Dz.U.16.522  tj./
10. Ochrona zdrowia psychicznego  /Dz.U.16.546 tj./
11. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być wykonywane przez ratownika medycznego /Dz.U.16.587/
12. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.16.652/  - dotyczy bezpłatnego 

zaopatrzenia w leki osób po 75 roku życia , wchodzi w życie z dniem 12.06.16r
13. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego  /Dz.U.16.694/

1. Organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do pozyskiwania od lekarza imion, nazwisk i adresów pacjenta   /wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego II FSK 1452/14/.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  nie może obciążać lekarzy za błędnie wystawione zwolnienie lekarskie  - obowiązkiem zwrotu 
nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego. Jedyną sankcją jaką może ponieść lekarz który błędnie wystawił zwolnienie le-
karskie jest cofnięcie upoważnienia /od 3 do 12 miesięcy/ od wystawiania zaświadczeń lekarskich. /Wyrok Sądu Okręgowego w 
Rzeszowie IV Ua 2/16./ - prawomocny.

Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie



21Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Głosem Związku

A na Miodowej
stara płyta gra...

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

Mija właśnie pół roku od zmian politycznych w kraju, 
spowodowanych głębokim rozczarowaniem Pola-
ków  ośmioma latami rządów poprzedniej, prawdzi-

wie demokratycznej koalicji. Lata te, w moim odczuciu, nale-
żały do kolejnych lat zmarnowanych szans. 

Oczywiście nie sposób nie zauważyć pewnych, pozytywnych do-
konań - postępu w budowie dróg i autostrad, rozwoju budownic-
twa czy niewielkiego, ale zawsze, wzrostu średniej płacy. Jednakże 
w całościowej ocenie należy uwzględnić duży strumień pienię-
dzy, płynący z Unii Europejskiej i dopiero wtedy można pokusić 
się o właściwą odpowiedź. Ocena Polaków była jednoznaczna- 
politycy rządzącej poprzednio koalicji PO-PSL dostali czerwoną 
kartkę, myślę, że bardzo słusznie! Obecnie rządząca formacja po-
lityczna szła do wyborów z hasłem „dobra zmiana”. Hasło bez wąt-
pienie zostało dobrze odebrane przez społeczeństwo i wzbudziło 
w nim nowe nadzieje. Ale czy zmiana rzeczywiście jest dobra? 
Czy zmieniły się na lepsze ważne, istotne dla ludzi sprawy, czy też 
zmieniono tylko dekoracje i aktorów, a na scenie ciągle grana jest 
ta sama sztuka?
Jedną z najbardziej palących bolączek w naszym kraju jest głębo-
ko dysfunkcjonalna ochrona zdrowia. Sprawa dotyczy każdego, 
bez wyjątku, obywatela i od lat, mimo nieustannych „reform” i na-
prawiania nie możemy pochwalić się dobrym systemem ochrony 
zdrowia i niemal codziennie obserwujemy w mediach dramatycz-
ne apele przerażonych rodziców  dzieci, czy rodziny przewlekle 
chorych, o wsparcie finansowe leczenia za granicą. Gdyby były to 
sporadyczne przypadki, nie rzucałoby to głębokiego cienia na sys-
tem ochrony zdrowia, ale masowa skala zjawiska niezbicie świad-
czy o  głębokiej patologii.
Wielkie nadzieje wiązaliśmy ze zmianą na stanowisku ministra 
zdrowia. Po ośmiu latach rządów histeryczki i pajaca nareszcie 
mianowano człowieka kompetentnego i wszechstronnie zorien-
towanego w problemach polskiej i światowej ochrony zdrowia. 
Przez wiele lat współpracowaliśmy z nim opiniując projekty aktów 
prawnych nadsyłanych przez kancelarię Sejmu do samorządu le-
karskiego czy też związku. Wiele godzin przedyskutowaliśmy nad 
najbardziej palącymi, podstawowymi problemami polskiej ochro-
ny zdrowia i wiemy, że Pan Minister wie, co trzeba zrobić! Kilka 
krajowych zjazdów lekarzy podejmowało problematykę organi-
zacji systemu ochrony zdrowia oraz miejsca i roli lekarza w tym 
systemie.

Zarząd Krajowy OZZL wystąpił z inicjatywą spotkania z nowym 
ministrem, z nadzieją, że tym razem będziemy rozmawiać inaczej- 
konkretnie, bez przekłamań i mglistych obietnic do zrealizowania 
w bliżej nieokreślonej przyszłości. Niestety, mury na Miodowej 
mają jakieś złe fluidy i powodują niekorzystne zmiany u swoich 
lokatorów. Mimo lepszej atmosfery i niewątpliwego bon tonu, 
usłyszeliśmy, że się nie da,  że nie  od razu, że ma być służba, a 
nie ochrona zdrowia, że rynek się nie sprawdził. Wszystko to już 
słyszeliśmy, ale na temat zwiększenia nakładów ze środków pu-
blicznych do 6-7% PKB, czy dopasowania koszyka świadczeń gwa-
rantowanych do posiadanych środków, niewiele dało się usłyszeć. 

Znamienna jest krytyka systemu rynkowego w systemie ochrony 
zdrowia- pan minister uważa, że na leczeniu nie wypada „zarabiać”, 
a kryteria ekonomiczne i przymus bilansowania się szpitali staje 
się barierą nie do pokonania dla pacjentów i ogranicza ich do-
stępność do świadczeń. Ripostowaliśmy, że w ochronie nie było 
zasad rynkowych, przynajmniej po stronie przychodów świadcze-
niodawców, gdzie wycenę punktu, jego wartość i limity ilościowe 
w 100% regulowało państwo w arbitralny sposób. Ale nie zrobiło 
to na ministrze większego wrażenia. Nadal w jego wypowiedziach 
dominowały frazesy i dogmaty rodem w głębokiego PRL! Nowy 
minister, ale myślenie stare!

Konflikt w Centrum Zdrowia Dziecka

Niedawno wybuchł strajk pielęgniarek w CZD w Międzylesiu. Niby 
nic wielkiego- strajki w ochronie zdrowia lub spory zbiorowe są 
chlebem powszednim. Znamienne jest to, że nowa władza zacho-
wała się tak, jak wszyscy jej poprzednicy. Nie było merytorycznych 
dyskusji, poszanowania strajkujących pracownic, które od wielu 
lat pracują w ciężkich warunkach za mierne pieniądze, ale trady-
cyjnie medialna nagonka i moralny szantaż. Pan minister nie do-
strzegł oczywistej prawdy, że pacjenci płacą składki do systemu, i 
to system, a więc także on, mają zobowiązania wobec nich, a nie 
bezpośrednio lekarze czy pielęgniarki. Sposób, w jaki potraktowa-
no strajkujące pracownice, pokazuje duże analogie z peerelowską 
tradycją dobrej władzy i złych obywateli i każe poważnie zastano-
wić się nad rzeczywistymi intencjami nowej obsady ministerstwa 
zdrowia.

Nowa władza, stare problemy!

Choć kiedyś razem protestowaliśmy przeciw zapisom ustawy re-
fundacyjnej, nakładającej na lekarzy obowiązek określania pozio-
mu refundacji leków, a także uzależniającej zakres refundacji od 
wskazań, zarejestrowanych W ChPL, do dnia dzisiejszego w tej ma-
terii nic się nie zmieniło. Stare absurdy, nieznane w całym cywilizo-
wanym świecie, a wprowadzone przez „wizjonerów” poprzedniej 
koalicji, nadal obowiązują. Myślę, że ich dyskretny urok zawiera się 
w miliardowych „oszczędnościach” na refundacji, które osiągnię-
to wyciągając pieniądze z kieszeni pacjentów rękami lekarzy. Taki 
stan rzeczy nie wróży rychłego końca bzdurnych przepisów, a być 
może pojawią się kolejni „eksperci”, którzy będą uzasadniać nie-
zbędność ich utrzymania.
To smutne, ale perspektywa dla ochrony zdrowia na najbliższe 
lata, mimo tzw. dobrej zmiany, wydaje się bez zmian, czyli bez-
nadziejna. Nie dziwmy się zatem, że wyjadą kolejne setki lekarzy i 
tysiące pielęgniarek do krajów, w których ich praca jest doceniana, 
że pacjenci będą czekać miesiącami i latami na operację czy wi-
zytę u kardiologa, że nadal będziemy zbierać datki na leczenie za 
granicą naszych dzieci czy osób z chorobami przewlekłymi. Wiele 
rzeczy, które w innych krajach są załatwiane sensownie i szybko, 
u nas jawią się jako oczywiście niemożliwe i nadal nie będziemy 
mieć poczucia, że to nasz kraj, że jesteśmy u siebie. Szkoda!
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Informuję, iż Minister Zdrowia skierował do Federacji Porozumienie Zielonogórskie, której członkiem jest Po-
rozumienie Podkarpackie Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej pismo dotyczące zasad stwierdzania 
zgonu. Pragnę podkreślić, iż zarówno poprzedni minister,  jak i obecne kierownictwo resortu potwierdza in-
terpretację, wedle której w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawa to władze powiatu na terenie, 
którego stwierdzono zgon są zobowiązany do wskazania osoby, która – w razie niemożności ustalenia lekarza 
zobowiązanego do stwierdzenia zgonu zmarłej osoby – będzie stwierdzać zgon oraz wystawiać kartę zgonu.

W szczególności pragnę zacytować fragment pisma Ministra Zdrowia: „… albowiem zgodnie z art. 11 ust. 2 
ustawy, jeżeli jest niemożliwe ustalenie zgonu i jego przyczyny przez lekarza leczącego w ostatniej chorobie, 
to stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza 
lub, w razie jego braku, przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę. Zasadnym 
jest, aby osobą powołaną przez starostę do stwierdzenia zgonu był lekarz posiadający prawo wykonywania 
zawodu.” Powołanie przez starostę osoby do stwierdzania zgonu traktowane jest jako zadanie własne powiatu 
i powinno być finansowane ze środków własnych starostwa.  

Poniżej przedstawiam zarówno pismo skierowane przez Federacje Porozumienie Zielonogórskie do Ministra 
Zdrowia jak i odpowiedź na nie.

Mariusz Małecki
Porozumienie Podkarpackie 

Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej

Zasady stwierdzania zgonu

Porozumienie Zielonogórskie
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Porozumienie Zielonogórskie
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30.09.2016 (piątek)
13.30 - 14.00 Otwarcie Konferencji
14.00 - 15.45 prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
„Czym i jak płukać kanały korzeniowe. Nowe środki do irygacji ka-
nałów oraz metody aktywacji płynów płuczących.”
15.45-16.00  Przerwa na kawę
16.00- 16.45 lek. stom. Ayham Mohsin
„Clear Aligner możliwości i ograniczenia”
16.45-17.00  Przerwa na kawę
17.00 - 18.00 dr hab. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw.
„Leczenie protetyczne bezzębia metodą wrocławską i klasyczną.”
18.00-18.15  Przerwa na kawę
18.15-19.00 dr hab. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw.
„Porównanie kliniczne metody wrocławskiej i klasycznej”
 20.00 Spotkanie koleżeńskie w „Piekiełku”
(w spotkaniu mogą brać udział również osoby towarzyszące oraz 
osoby nie będące uczestnikami konferencji) 

sobota: 1.10.2016
9.00 - 10.00 Waldemar Kozłowski Dentsply DeTrey
„Nowoczesne rozwiązania materiałowe dla do ubytków klasy I i II”
10.00-10.15  Przerwa na kawę
10.15 - 11.05 dr hab. Małgorzata Radwan - Oczko, prof. nadzw.
 „Jak diagnozować choroby błony śluzowej jamy ustnej.”

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na:
VII Podkarpacką Konferencję Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów „Interdyscyplinarne leczenie pacjentów” 

Hotel „Rzeszów”, 30.09-01.10.2016 r.

Porozumienie Zielonogórskie

11.05-11.20  Przerwa na kawę
11.20 - 12.20 prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
„Leczenie otwarte w uzębieniu mlecznym i stałym. Co w zamian?”
12.20-12.30  Przerwa na kawę
12.30 - 13.30 dr hab. Małgorzata Radwan - Oczko, prof. nadzw.
„Przypadki kliniczne - łatwe, trudne, niejasne?”
13.30-14.30  Przerwa obiadowa
14.30 - 16.45 Sesja naukowa
16.45-17.00  Przerwa na kawę
17.00 - 18.15 prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
„Błąd lekarski a powikłanie w endodoncji”
20.00 Jesienny Bal Lekarza

(w spotkaniu mogą brać udział również osoby towarzyszące oraz 
osoby nie będące uczestnikami konferencji)

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne będą w najbliższym 
czasie na stronie ksoil.rzeszow.pl oraz http://www.rzeszow.oil.org.pl

Po Konferencji w dniu 01.10.2016 w Hotelu „Rzeszów” odbędzie się 
Jesienny Bal Lekarza

Zapraszamy serdecznie
lek.dent.  Radosław Maksymowicz,   lek.dent. Adam Malawski-Róg
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Konferencja naukowa

5 Marca 2016 roku w Hotelu 
Hilton Garden Inn w Rzeszo-
wie odbyła się pierwsza kon-
ferencja z cyklu:  zaburzenia 
czynnościowe dróg moczo-
wych.

W tym roku poświęcona była za-
gadnieniom dotyczącym wpływu 
uszkodzenia układu nerwowego 
na czynność dolnych dróg moczo-
wych. Założeniem zespołu urolo-
gów Kliniki Urologii i Urologii On-
kologicznej KSW Nr 1 w Rzeszowie, 
było spotkanie się w kameralnym 
gronie z kolegami neurologami, 
ginekologami oraz specjalistami 
rehabilitacji medycznej. Zaintere-
sowanie spotkaniem przerosło na-
sze oczekiwania. Uczestnicy spotkania przybyli z Katowic, 
Krakowa, Lublina, Kielc, Tarnowa, Zamościa oraz z licznych 
miejscowości woj. podkarpackiego. Poza lekarzami w spo-
tkaniu uczestniczyły panie pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz 
studenci medycyny.

Konferencję otworzył prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jabło-
nowski z I Kliniki Urologii Uniwersytetu Łódzkiego, który 
zaprosił Panią prof. dr hab. n. med. Halinę Bartosik-Psujek, 
kierownika Kliniki Neurologii KSW nr 2 w Rzeszowie do wy-
głoszenia pierwszego wykładu tego spotkania.  Pani Profe-
sor zaprezentowała niezwykle interesujący wykład dotyczą-
cy punktu widzenia neurologa na problematykę związaną 
z pęcherzem neurogennym. Kolejny wykład zaprezentował 
Pan prof. Zbigniew Jabłonowski, prezentując punkt widze-
nia urologa na problemy związane z pęcherzem neurogen-
nym.  Dodatkowo do wygłoszenia wykładów przyjęli zapro-
szenie dr n. med. Tomasz Kluz z Kliniki Ginekologii KSW nr 
1 W Rzeszowie, który zaprezentował tematykę związaną z 
wpływem operacji ginekologicznych w obrębie miednicy 
na funkcjonowanie pęcherza moczowego, oraz dr n. med. 
Konrad Futyma z II Kliniki Ginekologii Operacyjnej UM w 
Lublinie, który przedstawił wykład na temat leczenia nadre-
aktywności wypieracza pęcherza moczowego z zastosowa-
niem mirabegronu.  

Kolejne wykłady przedstawili:  dr Tadeusz Fedus – „Zaburze-
nia oddawania moczu w chorobach demencyjnych”, dr Ja-
nusz Ławiński – „Zaburzenia mikcji w SM”, dr Szczepan Pabiś 
– „Leki antymuskarynowe w terapii pęcherza neurogenne-
go”, dr Dominik Godlewski – „Dolegliwości z dolnych dróg 
moczowych po urazie rdzenia kręgowego”, dr Łukasz Fu-

tyma- „Rola badania urodynamicznego w diagnostyce pę-
cherza neurogennego” i „Zastosowanie BOTOX`u w terapii 
pęcherza neurogennego opornego na leczenie doustne” 
na zakończenie dr Szczepan Piejczyk  zaprezentował wy-
kład pt. –„Samocewnikowanie jako uzupełnienie leczenia 
farmakologicznego”

Z serdecznym pozdrowieniem w imieniu całego zespołu 
urologów KSW Nr1 w Rzeszowie, Łukasz Futyma.

Dziękujemy pani Magdalenie Szczepaniak z OIL w Rzeszowie oraz 
panu dr Alfredowi Micałowi za pomoc w organizacji tego spotkania. 
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Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzie-
ci od 2006 r. wspiera najmłodszych w opiece 
domowej, a od 2011 r. w Domu Hospicyjnym. 
Wzrost zapotrzebowania na opiekę paliatyw-
ną u dzieci spowodował, iż hospicjum po-
większyło metraż.
  
Nowa część budynku Fundacji Podkarpackie Hospi-
cjum dla Dzieci jest już oficjalnie otwarta. To niemal 
4 tys. m kw. profesjonalnie wyposażonego ośrodka opie-
ki hospicyjnej. Dodatkowa przestrzeń pozwoli zapewnić 
podopiecznym opiekę na poziomie zgodnym z najwyż-
szymi standardami krajowymi i europejskimi. 

- W tym roku obchodzimy dziesięciolecie istnienia Fun-
dacji. Patrząc na to, co do tej pory zrobiliśmy, osiągnę-
liśmy ogromny sukces w skali ogólnopolskiej. Mówię 
o opiece hospicyjnej, która stoi na bardzo wysokim po-
ziomie – mówi Prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum 
dla Dzieci, Rafał Ciupiński. 

Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci w nowej odsłonie

Rozbudowa rozpoczęła się pod koniec 2014 roku. W jej 
ramach powstały m.in. dodatkowe sale dla podopiecz-
nych będących pod opieką stacjonarnego hospicjum 
dla dzieci, hospicyjna opieka perinatalna oraz gabinety 
zabiegowe. 

Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowo-
czesny sprzęt medyczny. 

Nowo powstałe hospicjum perinatalne to forma opie-
ki psychologicznej i lekarskiej nad rodziną oczekującą 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę bądź 
upośledzenie, które mogą wiązać się z przedwczesną 
śmiercią. Rodzice otrzymują wsparcie i pomoc lekarza 
perinatologa oraz psychologa, którzy wraz z nimi roz-
ważają możliwe scenariusze postepowania, biorąc pod 
uwagę ich skutki. 

- To prawdziwy krok milowy dla naszego Hospicjum. 
Nowa część budynku jest bardzo ważna pod kątem wy-
pełniania naszej misji, którą jest poprawa jakości życia 
podopiecznych poprzez otoczenie ich specjalistyczną 
i troskliwą opieką – tłumaczy Manager ds. kontaktu z 
mediami i promocji Fundacji, Edyta Dedek. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pod 
nazwą „Rozbudowa i doposażenie Hospicjum dla Dzie-
ci oraz działania informacyjno-szkoleniowe w zakresie 
opieki hospicyjnej w Województwie Podkarpackim” do-
finansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Inwestycja 
kosztowała łącznie 10,5 mln zł

Aktualności
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LubiĘ się zmęczyć
Rozmowa z lekarzem stomatologii Markiem Wąsem

Moje hobby

Na pewno nie możemy jeszcze użyć sformułowania 
„cała Polska biega” ale widzimy, że ten rodzaj rekre-
acji stał się ostatnio bardzo modny. To miało wpływ 
na Pana decyzję aby pokonywać kilometry?

Ten boom na bieganie obserwujemy od dwóch lat, ja 
zacząłem ponad cztery lata temu, a więc nieco wcze-
śniej, kiedy biegacze nie byli tak nagminnie widywani. 
Wcześniej dużo jeździłem na rowerze i to nie tylko po 
asfaltach, ale przede wszystkim po bezdrożach w wy-
ścigach MTB. To już były skomplikowane trasy i długie 
dystanse jak na przykład w Krakowie na 100 kilometrów. 
Jednak problemy z kręgosłupem sprawiły, że musiałem 
z tego zrezygnować, mogłem oczywiście od czasu do 
czasu jeździć po asfalcie, ale to mnie mniej interesowało.

Ktoś podpowiedział tę formę aktywności?

Tak mój przyjaciel, sąsiad znakomity biegacz i miłośnik 
tej dyscypliny Robert Korab mający za sobą ponad 100 
maratonów zaproponował mi pomoc w przygotowaniu 
do pół maratonu. Bieganie dla samego biegania może 
jest i dobre, ale ja uważam, że musimy mieć jakiś cel i on 
mi ten cel podpowiedział. Oczywiście większość z nas 
biega dla zdrowia, aby zrzucić zbędne kilogramy, popra-
wić wytrzymałość i to jest naprawdę bardzo dobre, jed-
nak ja po rowerowej przygodzie postanowiłem szukać 
kolejnych wyzwań w bieganiu. Zacząłem od biegania 
trzy razy w tygodniu po jednej godzinie. To był listopad, 
pogoda nieszczególna jednak cel jakim był półmaraton, 
rozgrywany za cztery miesiące mobilizował mnie do 
pracy.  Udało się, skończyłem go i to z czasem poniżej 
2 godzin - jak na debiut był to sukces. A nie ma lepszej 
mobilizacji niż pozytywne emocje. Te były, przyszła więc 
pora na kolejne wyzwania. A tym był królewski dystans, 
a więc 42 kilometry. Na przygotowanie miałem pół roku. 

Udało się?

Tak, tym większa była radość, że osiągnąłem wynik 3 go-
dziny 58 minut ponownie jak na debiutanta wspaniale. 
Na mecie był ból, łzy i przede wszystkim radość. To był 
Maraton Warszawski, który wówczas po raz pierwszy 
miał metę na Stadionie Narodowym. To było wspania-
łym uzupełnieniem szczęścia. 

Gdzie szuka Pan mentalnych motywacji do kolejnych 
treningów, do pokonywania następnych kilome-
trów?

Radość po zakończeniu i cel w przyszłości są najlepszy-
mi argumentami do kolejnych wysiłków. Te są jak nar-
kotyk w dobrym tego słowa znaczeniu. Jedni szukają 
ucieczki od problemów dnia codziennego w używkach, 
a tu mamy własną używkę, którą są endorfiny. One na-
prawdę działają, szczęście które pojawia się po dobrze 
odbytym treningu, czy udanych zawodach  daje kolejną 
motywację do pracy. Problemy, które nieraz wydają się 
nie do pokonania błyskawicznie maleją, a czasami zupeł-
nie znikają. 

Kolejnym wyzwaniem stały się ultramaratony czyli biegi, 
w których pokonujemy dystanse dłuższe od 42 kilome-
trów.

Loch Ness Maraton
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Moje hobby

Pomyślałem, skoro dałem radę odcinkowi królewskiemu 
to może teraz nieco więcej, choć o kilka kilometrów. To 
naturalny tok rozumowania. Oczywiście nadal biegałem 
półmaratony i klasyczne dystanse, ale cały czas myślałem 
o dołożeniu dystansu. Koledzy namówili mnie na  „Beskidy 
Ultra Trail”. Bieg 60 kilometrowy po górach zaczynał się o 
północy, do tego październik z nie najlepszą pogodą. Po-
myślałem, chciałeś mieć kolejne wyzwanie to masz. 
Do tego nie najlepsze oznakowanie, a więc doszły jesz-
cze elementy biegu na orientację. Dałem radę w dzie-
sięć godzin. W ultramaratonach to świetna przygoda w 
terenie, jest dużo adrenaliny i kontaktu z przyrodą, na 
asfalcie wystarcza mi 42 kilometry.  

I tak punktem docelowym stał się „Bieg Rzeźnika”.

Do tego biegu przygotowywałem się nie tylko fizycznie, 
ale i teoretycznie, gdyż jego historia jest niesamowita. 
Nazwa pochodzi od czeskiego trenera Klausa, którego 
zawodnicy nazywali „rzeźnikiem”. To oczywiście przy-
domek za mordercze cykle treningowe. Wśród jego 
wychowanków był między innymi socjolog z wykształ-
cenia, biegacz z zamiłowania Mirosław Bieniecki pomy-
słodawca Biegu Rzeźnika. Trasa prowadzi z Komańczy 
do Ustrzyk Górnych. Pół roku przygotowywałem się by 
pokonać 78 kilometrów w bardzo ekstremalnych warun-
kach. Szukałem specjalnych tras do treningu, wiele bie-
gałem w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobra-
zowym. Na trzy miesiące przed startem mój partner (w 
„rzeźniku” biega się parami) zwichnął nogę, ale po wielu 
zabiegach fizjoterapeutycznych mógł wystartować i do-
biegliśmy do mety w Ustrzykach godzinę przed limitem 
po 15 godzinach. Gdyby nie kontuzja czas byłby na pew-
no lepszy. 

Powróćmy do maratonów, starty w nich wiążą się 
często z ciekawymi wyjazdami i możliwością odwie-
dzenia interesujących miejsc.

Tak, kiedy biegłem maraton w Krakowie z ciekawością 
obserwowałem startujących w nim Skandynawów, któ-

rzy start łączyli ze zwiedzaniem miasta. To jest dodatko-
wy bodziec. Ja też z tego skorzystałem w Rzymie, Bar-
celonie, czy Loch Ness Marathonie w Szkocji. Kolejnym 
moim celem jest Praga. 

Mówimy cały czas o bieganiu, a jak ważny jest wypo-
czynek?

Jest takie stare powiedzenie biegaczy, które mówi że 
odpoczynek i regeneracja jest formą treningu. Czasami 
o tyle ważniejsza od samego biegania, że rozłożenie ak-
centów regeneracyjnych jest olbrzymią sztuką. Trzeba 
wiedzieć jak biegać, ale równie ważna jest wiedza na te-
mat odpoczynku. Nie wolno trenować codziennie kiedy 
bieganie nie jest zawodem, trzeba słuchać swojego or-
ganizmu on wiele nam podpowiada. Na co dzień trenuję 
trzy razy w tygodniu, przed zawodami nieco modyfikuję 
przygotowania. Polecam jednak każdemu z biegających 
czy to krótkie, czy dłuższe dystanse o sprawdzenie co ja-
kiś czas swojego organizmu u lekarza. 

 Co daje Panu to bieganie?

Ogromną satysfakcję, to jest najkrótsze stwierdzenie. 
Obcowanie z przyrodą, nowa życiówka na kolejnym dy-
stansie, świadomość pokonania słabości wszystko się na 
to składa. To wspaniała autoterapia. Oprócz satysfakcji 
także świadomość, że pokonuje się samego siebie. W 
tym wszystkim ważne jest nie tylko ciało, ale także umysł. 

Dziękujemy za rozmowę.

Debiut w maratonie-Warszawa

Trening do Rzeźnika Bieszczady
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Kawiarenka literacka - pod redakcją dr n. med. Jadwigi Górskiej-Kowalskiej

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Nadzieja na życie niebiańskie
Kochani: Koleżanki i Koledzy! 

 Jak ludzkość cała ziemskim życiem mkniemy 
 Pozaziemskim życiem się pocieszamy 
 ziemskie  życie jest wygraną 
 Jeśli nasze serca kochać nie przestaną! 
Cóż  w przestworzach niebios mkniemy

  Lecz podroż kiedyś skończy się 
 pomkniemy dalej- kiedy? jak 
i gdzie? 
 Oto pytanie, które nieustająco 
sobie zadajemy! Może tam w 
 niebiosach się spotkamy?
Nadzieja taka ciągle ożywia mnie.

IV Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica 2016” w Częstochowie

Zapraszamy do udziału w Salonie PhotoArtMedica 2016  lekarzy, lekarzy dentystów oraz nauczycieli akademickich i studentów 
uniwersytetów medycznych.

Zgłoszenia do 28 SIERPNIA 2016 r.
Dwie kategorie: Krajobraz miejski i Temat wolny Grand Prix, 14 medali, nagrody specjalne, wyróżnienia, nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Partnera ubezpieczeniowego lekarzy INTER oraz Olympus i National Geographic Polska
Informacje i zgłoszenia:                www.photoartmedica.pl      Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
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To żołnierze frontowi. Od lat na ich froncie bez zmian. Zgodnie z 
prognozami ich wróg będzie atakował każdego roku około stu sie-
demdziesięciu, stu osiemdziesięciu tysięcy z nas, także dzieci. Co roku 
jedno średniej wielkości polskie miasto zachoruje więc na raka. Każdy 
z tych tysięcy chorych trafi do jednego z nich, a jest ich zaledwie kil-
kuset. Onkolodzy - ludzie codziennie stający oko w oko z jednym z 
najtrudniejszych medycznych wyzwań i odpowiadający pacjentom 
na pytania, których nikt nie chce słyszeć. Nam opowiedzieli między 
innymi czy sami boją się raka, czy da się oswoić ze śmiercią i jak roz-
kłada się ją na raty.

Może dziwnie to zabrzmi, ale ma pani ulubionego raka?
Dużo mam, w bardzo dużym cudzysłowie, lubianych rozpoznań. Chodzi 
o takie, w których wiemy, że niemal wszystkim dzieciom uda się życie 
uratować. To są siatkówczaki, chłoniaki. To jest ciężkie leczenie, ale prawie 
pewne wyleczenie, nie u wszystkich, ale tak, to rozpoznanie lubię. Lubię 
guzy nerek, tu też większość poddaje się leczeniu. Prawda jest jednak taka, 
że tu osiemdziesiąt procent, tu siedemdziesiąt, ale dla konkretnego dziecka 
i konkretnej rodziny to jest zawsze albo sto procent, albo zero. Statystyki to 
jedno, ale pracujemy z konkretnym dzieckiem i z konkretną chorobą, i liczy 
się albo sto procent, albo zero.

Czy dzieci (…) wiedzą, że odchodzą? Mają tego świadomość?
Tak, z badań wynika, że już trzylatki rozumieją, że kończy się życie. One 
oczywiście nie potrafią tego nazwać. Świadomość odchodzenia dzieci mają 
na pewno i to jest bardzo trudny temat, bo jeżeli rodzice i my nie wyjdzie-
my naprzeciw tej świadomości, nie nazwiemy tego, co się ma wydarzyć, a 
czego dziecko samo nie nazwie, to zostawiamy je w lęku. O tym trzeba z 
dzieckiem rozmawiać. Dziecko zwykle odczuwa ulgę, jeżeli porozmawia z 
rodzicem o tym, że odchodzi. 

Nowości wydawnicze

Onkolodzy

A nie lepiej byłoby do końca się bawić, cieszyć i utrzymywać 
dziecko w nieświadomości?
Nie uda się. Nie wchodząc w żadne drastyczne szczegóły, umieranie to nie 
jest wyłączenie prądu. To jest proces, który jest zazwyczaj bolesny, nieprzy-
jemny. To trwa. Wiadomo, że nie trzeba się z takimi rozmowami spieszyć, 
ale na pewno, jeżeli dziecko czuje, że coś się z nim dzieje, i zapyta… należy 
odpowiedzieć, że tak, że rozstaniemy się wcześniej, bo taka jest to choroba.

A jak pani…
…nie, ja zaraz zacznę płakać, bo widzicie, to jest wszystko bardzo trudne. 
Ja nigdy nie będę płakała przy dziecku, ale zdarzało mi się, że płakałam 
z rodzicami. Rodzic przychodzi i czasami pyta, jak będzie odchodziło jego 
dziecko, dziecko też potrafi o to zapytać.

Miała pani taki moment w karierze, że powiedziała pani: „Nie, 
nie dam więcej rady”?
Miałam taki moment, kiedy powiedziałam Panu Bogu, że jeżeli to dziec-
ko umrze, to przestaję pracować. Jego matka przyszła do mnie kiedyś, to 
była zima. Pamiętam, bo zdejmowałam właśnie kozaki, przebierałam się 
w pokoju lekarskim. Ona weszła i powiedziała: „Pani doktor, pół Podkar-

pacia modli się za panią”. Zapytałam: „Dlaczego za mnie, a nie za syna?”. 
Odpowiedziała tylko: „Żeby pani dobrze myślała”, odwróciła się i wyszła. 
Ten chłopiec był bardzo chory, jego leczenie to była seria niepowodzeń. Co 
nie zrobiliśmy, to było źle. U innych dzieci z takim samym rozpoznaniem 
wszystko szło zawsze dobrze, udawało się je wyprowadzić na prostą, a u 
niego cały czas pod górę. Nie działało nic. Powiedziałam więc: „Panie Boże, 
jak on umrze, to znaczy, że ja mam zostawić ten zawód. Wszystko jedno, 
rób, jak uważasz, ale jak umrze, to ja kończę pracę”. 

Dlaczego akurat przy nim postawiła pani takie ultimatum Bogu?
Bo miałam poczucie ogromnej bezradności! Robiłam to, co wydawało mi 
się dla niego najlepsze, a wszystko było nie tak. Seria porażek. On był na 
OIOM-ie ileś razy, umierał, poważne zakażenie, ja naprawdę myślałam, 
że to jest absolutnie przegrana walka. Bardzo dużo czytałam, znalazłam 
eksperymentalną metodę, która mogła być ostatnią deską ratunku, prak-
tycznie w nocy zapraszałam komisję bioetyczną, żeby wyraziła zgodę na 
takie postępowanie z pacjentem. Udało się, wszyscy uczestnicy zebrali się 
nad ranem. Poszłam jeszcze do dziecka zobaczyć, co się dzieje i w jakim 
jest stanie, a mama, stojąca przy łóżku, mówi do mnie: „Wie pani, on nie 
miał dziś w nocy gorączki”. „Jak to nie miał?!” „No nie miał…” Krzesałam z 
siebie wszystko, co mogłam, i nic się nie udawało, a tu nagle, nie wiadomo 
dlaczego, zaczął zdrowieć. Dziś ten chłopiec jest już dorosłym mężczyzną, 
dlatego ja pracuję! (śmiech).

Fragment rozmowy z doktor Olgą Rutynowską, onkologiem dziecięcym z Centrum Zdrowia Dziecka

Pamięta pan swoją pierwszą pacjentkę?
Pamiętam. Pamiętam dlatego, że – jeśli jej wierzyć do końca, a nie mam 
powodów, żeby nie – to był to taki gol lekarski. Ona w ciąży, mając guz, 
chodziła do specjalistów, a oni mówili, że to jest związane naturalnie z 
rozwojem piersi w ciąży i że to jest normalne. 

Nowotwór piersi?
Tak. I jak ona do nas trafiła, to guz był już bardzo duży. 

Ktoś popełnił straszny błąd?
Ale to nie był błąd jednej osoby, tak się czasami dzieje. Ktoś nie pomyślał, 
że kobieta w ciąży także może mieć raka. Jak trafiła do nas, to była to już 
ostatnia faza ciąży, więc jak tylko potwierdziliśmy, że to rak, to wysłaliśmy 
ją natychmiast do porodu. Urodziła, potem była leczona i niestety nie 
skończyło się to dobrze, bo nowotwór był już zbyt mocno zaawansowany. 
Dobrze ją zapamiętałem. Chodziła, była jeszcze w niezłej formie, jak do nas 
trafiła. Dziś niestety zdarza się, że przychodzą do nas panie w bardzo złym 
stanie, z rozpadającym się już guzem piersi.

Co to znaczy rozpadający się guz piersi?
A widziała pani… nie, nie widziała pani blizny po raku piersi. Po prostu 
piersi nie ma, jest zagojona blizna. Dochodzi do tak zwanej samoamputacji, 
to odpada, goi się i zdarzają się pacjentki, które dopiero wtedy się zjawiają. 

W XXI wieku zdarza się, że ktoś zgłasza się do specjalisty dopiero, 
jak zaczynają mu odpadać części ciała?
A uwierzy pani, że zdarzyło mi się rozpoznać raka „na nos”, po zapachu? I 
to nie raz! Wie pani, co to znaczy? To nie szósty zmysł, tylko smród. Ludzie, 
uwierzcie mi!

Fragment rozmowy z doktorem Jerzym Giermkiem, onkologiem leczącym między innymi kobiet w ciąży chore na raka

Ile kobiet w ciąży choruje na raka?
Nie wiadomo, bo w Polsce nie prowadzi się takich statystyk. Kiedyś pytała 
mnie o to dziennikarka „Polityki”, której podpowiedziałem, jak można to 
sprawdzić, analizując dane gromadzone przez NFZ. Wyszło jej, że w ubie-
głym roku albo dwa lata temu były to trzysta dwadzieścia dwie kobiety, u 
których zdiagnozowana raka w ciąży. Ile z nich urodziło? Nie wiem. 

A ile z nich trafiło przez te lata do pana?
Takich, które były leczone chemioterapią, jest ponad sześćdziesiąt. 

Pewnie wszystkie pan pamięta.
Większość. Pokażę wam taki album (doktor Giermek sięga do szafy i wyj-
muje album ze zdjęciami dzieci). O, ten jest najstarszy chyba, teraz będzie 
miał dziewiętnaście lat. To zdjęcia dzieci moich pacjentek. Wykorzystuję je 
w czasie rozmów z tymi, które zaczynają się leczyć, i robi to na nich bardzo 
duże wrażenie. Widzą, że to nie są jedynie jakieś opowieści o tym, że dziec-
ko będzie żyło i będzie zdrowe, tu mam dowody, że tak się od lat dzieje. 
Dziś jest tylko dużo trudniej gromadzić tego typu potwierdzenia udanego 
leczenia, bo większość moich byłych pacjentek przychodzi z filmikami w 
komórkach, a tego wywołać się nie da (śmiech).

To zdjęcia dzieci. A co z ich mamami?
Większość także żyje! Niektóre rodzą kolejne dzieci. Mam rekordzistkę, któ-
ra pięcioro już urodziła i nie ma czasu się zjawić, bo ciągle jest w kolejnej 
ciąży. Zresztą jej przypadek to był dla mnie szok. Ona przyszła do mnie z 
chłopczykiem, który tu nam biegał i rozrabiał. Zachorowała w drugiej ciąży, 
a z tym chłopcem, z pierwszym dzieckiem, jechała ode mnie do Centrum 
Zdrowia Dziecka. On miał guza mózgu. Byli leczeni równolegle, ona u mnie, 
on w Centrum. Czasami dzwoniła, przekładała wizyty, kiedy jemu z powo-
du złych wyników przekładano chemioterapię. Z daleka była i jak jechała do 

Warszawy, to załatwiała obie sprawy w czasie jednego wyjazdu. Ona żyje, 
szczęśliwie urodziła nie tylko to jedno dziecko, ale jeszcze czwórkę chyba. 
Ten chłopczyk zmarł. 

To historia niewiarygodna. Jak przychodzi do pana pacjentka w 
ciąży, która zachorowała na raka, i ma do tego obok siebie cho-
rego na raka synka…
Ja byłem obyty już wtedy z tym nieszczęściem, jakim jest rak, ale to był 
wstrząs, to było uderzenie.

Czy takie sytuacje nie niszczą wiary w resztki sprawiedliwości? 
Rodzą się przecież naturalne pytania: „dlaczego?”, „po co?” i nie 
ma na nie żadnej dobrej odpowiedzi. 
Pewnie. Ja mam i w życiu osobistym pytanie, z którym nie potrafię sobie 
poradzić. Dlaczego? Miałem córkę, która miała dwadzieścia cztery lata i 
umarła w przeciągu kilku tygodni. Też nie umiałem się wtedy podnieść. 
Pamiętam, jak w pewnym momencie padła diagnoza, że to jest rak jajnika. 
Nie potwierdziło się to, a ja potem żałowałem, że nie miała raka jajnika, bo 
by pewnie jeszcze żyła.

Bo by ją pan uratował?
Żyłaby. Rzadko zdarza się, żeby ktoś tak szybko umarł na raka jajnika, ale to 
są te rzeczy, które są gdzieś tam na górze i my tego nie wiemy. 

Ja bym to wszystko rzucił.
A widział pan zdjęcia tych wszystkich dzieci? Ja się zaraz wybieram na 
emeryturę. Trzeba było zobaczyć, co tu się działo, jak powiedziałem to swo-
im pacjentkom. Co tu się dzieje, jaki jest nacisk, żebym został… To jest to, 
co dodaje otuchy. 
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Sport

Najlepsi pływacy 
spotkali się w Dębicy

W dniach 21-23 04 2016  
w Dębicy odbyły się XII Mi-
strzostwa Polski Lekarzy w 
Pływaniu. 

Udział wzięło 61 zawodników /w 
tym niestety tylko 2 PŁYWAJĄCE ME-
DYCZNE RODZINY  w sztafecie rodzinnej 
/ z 19-tu  Okręgowych Izb Lekarskich/
po raz pierwszy pływała koleżanka z OIL 
Bielsko-Biała i kolega z OIL Kielce/.  

W trakcie 3-dniowych zmagań 
pływackich rozegrano  31 konkuren-
cji /indywidualne, sztafetowe w tym 
rodzinne, mikstowe, a także dla dzieci 
zawodników/.

Honorowy Patronat nad Mistrzo-
stwami objął dr n.med Maciej Haman-
kiewicz  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warsza-
wie, a gościem honorowym na Mistrzostwach był 
znakomity zapaśnik, olimpijczyk, v-ce mistrz olim-
pijski z Moskwy  JÓZEF LIPIEŃ.  

Uroczystego Otwarcia XII MPLwP dokonała Pani 
dr Beata Kożak  członek Prezydium ORL  w Rzeszowie.

Mistrzostwa tradycyjnie odbyły się w 4-ch se-
sjach. Ostatnia w sobotę - to  IV Memoriał im dr 
Krzysztofa Kaźmierczaka, zmarłego w 2012 roku  
naszego Kolegi i Przyjaciela. XII Konferencja Nauko-
wo - Szkoleniowa „Postępy w medycynie sportowej” 
odbyła się w dniach 21- 22 04 2016 po zakończeniu 
sesji popołudniowych  1 i 2 dnia Mistrzostw. 
Honorowy Patronat Naukowy Konferencji objęli;
- prof. dr hab. n.med Piotr Podolec  Dyrektor Instytu-
tu Kardiologii CM UJ w Krakowie
- dr n.med Andrzej Bugajski  Prezes  Zarządu Głów-
nego  Polskiego Towarzystwa  Medycyny Sportowej
- dr n.med Antoni Sydor v-ce Prezes Zarządu Głów-
nego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób 
zainteresowanych tematyką wykładów przedsta-
wionych przez znakomitych naukowców. Dodat-
kową atrakcją  i niespodzianką dla uczestników 
Mistrzostw i ich rodzin była wycieczka  do  kopalni 
soli w Bochni po zakończeniu Mistrzostw w dniu 
23/04/2016. Podczas Uroczystego Zamknięcia Mi-
strzostw dokonano podsumowania i najlepszym 
wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy.

Najlepszym w klasyfikacji drużynowej OIL pu-
chary i dyplomy ufundowane przez Prezesa NRL 
w Warszawie i Prezesa ORL w Rzeszowie  wręczał 
Krzysztof Szuber  v-ce Prezes  ORL w Rzeszowie.

Klasyfikacja drużynowa OIL

1.OIL ŁÓDŻ                               279 pkt
2.OIL RZESZÓW                       278 pkt
3.OIL KATOWICE                    198 pkt
4.OIL LUBLIN                           180 pkt
5.OIL WROCŁAW                    177 pkt
6.OIL WARSZAWA                  176 pkt

Najlepszym  pływaczkom  puchary i dyplomy 
ufundowane przez Burmistrza Miasta Dębicy Ma-
riusza Szewczyka   osobiście wręczał i gratulował 
sukcesów Pan Burmistrz. 

Klasyfikacja indywidualna kobiet 

1.STĘPIEŃ - GIELO Joanna - OIL Szczecin  - 2542 pkt
2.GĄSIOROWSKA Katarzyna - OIL Gdańsk - 2188 pkt
3.ZIMNA - WALENDZIK Ewa - OIL Łódź  - 1955 pkt
4.MAZUREK Justyna - OIL Wrocław - 1930 pkt
5.KRUSZYŃSKA Martyna - OIL Wrocław - 1627 pkt
6.PUŁTORAK Roksana - OIL Katowice - 1353 pkt

Najlepszym pływakom puchary i dyplomy 
ufundowane przez Starostę Powiatu Dębickiego 
wręczał Pan Starosta Andrzej Reguła .

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn

1.PASIECZNY Andrzej - OIL Gdańsk - 3212 pkt
2.ŚMIGIELSKI Jacek - OIL Łódź - 2624 pkt
3.WILCZEK Jan - OIL Katowice - 2459 pkt
4.FAFF Mariusz  - OIL Rzeszów - 2384 pkt
5.LORKOWSKI Robert  - OIL Rzeszów - 2381 pkt
6.LESZCZYŃSKI Jerzy - OIL Warszawa - 2271 pkt

Nagrodę im dr Krzysztofa Kaźmierczaka  Ka-
pituła  przyznała   Markowi Zienkiewiczowi z OIL 
Szczecin. Nagrodę wręczali członkowie Kapituły.

Oficjalne wyniki XII  Mistrzostw Polski Lekarzy 
w Pływaniu zamieszczono na stronie internetowej 
OIL w Rzeszowie /www. rzeszow.oil.org.pl/ i stronie 
internetowej Mistrzostw /www.mplwp. pl/.

Do zobaczenia za rok w Dębicy na XIII Mistrzo-
stwach Polski Lekarzy w Pływaniu!

Ze sportowym  pozdrowieniem      
Janusz  Bieniasz 

Zawody o Puchar Polski Lekarzy w Wędkarstwie Spławikowym
W dniach 27-28 sierpnia 2016 r. na zbiorniku wodnym w miejscowości Hermanowice 

odbędą się IV Zawody o Puchar Polski Lekarzy w Wędkarstwie Spławikowym.
Wędkujących Lekarzy serdecznie zapraszamy.

Kontakt: lek. Grzegorz Kołodziej   tel. 501 503 435
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Pokrzywa
dobra prawie na wszystko
Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) należy do rodziny pokrzy-
wowatych (Urticaceae). Rośnie w wilgotnych lasach, zaroślach 
i w pobliżu domostw jako roślina ruderalna.

Jest byliną - pędy nadziemne jesienią obumierają i zimuje w for-
mie podziemnych kłączy. Wiosną budzi się do życia wydając z 
kłączy ulistnione pędy. Pędy pokryte są włoskami parzącymi 
zawierającymi drażniący płyn, który przy kontakcie ze skórą 
powoduje powstawanie bąbli. Pokrzywa jest uciążliwym, 
trudnym do zwalczenia chwastem, ale jest także cenna 
ze względu na swoje właściwości: bogactwo wita-
min, składników mineralnych i szerokie zasto-
sowanie w ogrodnictwie, kuchni, kosmetyce 
i medycynie domowej. A co konkretnie po-
krzywa zawiera? Witaminy A, C, B2 i K, skład-
niki mineralne azot, potas i fosfor, żelazo, wapń, 
cynk, krzem i mangan. Bogata jest również w 
barwniki - chlorofil, ksantofil i karoten, kwasy 
organiczne, pektyny i sole mineralne.

Ze względu na swoje cenne właściwości 
warto ją wykorzystać w ogrodzie zarówno 
jako bogaty w składniki pokarmowe na-
wóz, jak i środek ochrony przed mszycami, 
przędziorkami i tarcznikami. Najbardziej 
popularną formą stosowania pokrzyw w 
ogrodnictwie jest sporządzana z nich gnojówka. Aby ją przy-
gotować wystarczy uzbierać 1 kg świeżych pokrzyw, rozdrob-
nić je i zalać 10 l wody, najlepiej w plastikowym pojemniku.  
W czasie fermentacji płyn pieni się, dlatego nie wypełnia-
my naczynia do pełna. Po zakończeniu fermentacji (gnojówka 
przestaje się pienić) płyn nadaje się do użycia po rozcieńczeniu w 
stosunku co najmniej 1:10. Możemy podlewać nim różne rośliny 
ozdobne, warzywa, drzewa i krzewy owocowe. Jest to nawóz bo-
gaty zwłaszcza w potas i azot.

Do wykorzystania w ogrodzie możemy również przygotować 
wyciąg i wywar z pokrzywy. Wyciąg stosujemy bez rozcieńczania. 
Przygotowujemy go zalewając 0,5 kg rozdrobnionej pokrzywy 5 l 
wody. Wyciąg pozostawiamy na 24 godziny. 

W podobny sposób przygotowujemy pokrzywowy wywar. Zalane 
wodą pokrzywy gotujemy przez ok. 0,5 godziny. Po wystudzeniu 
preparat stosujemy w rozcieńczeniu 1:5.
W ogrodzie możemy również wykorzystać pokrzywowe ziele do 

ściółkowania upraw takich, jak ogórki i  pomidory. Ziele dodane 
do kompostu wzbogaca go w składniki pokarmowe i przyspiesza 
rozkład kompostowanych odpadów.

Pamiętajmy! Do wyciągu i wywaru w celu podniesienia sku-
teczności zabiegów warto dodać płynne mydło potasowe w 

ilości 10-20 g na 1 l przegotowanej wody lub szare mydło 
(wcześniej rozdrobnione). Mydło poprawia przyczepność 
preparatu i zwiększa efekt ochronny.

Pamiętajmy również, aby pokrzywę „na różne 
specyfiki” zbierać przed kwitnieniem - naj-
cenniejsza jest jej część wierzchołkowa.
Pokrzywowe wspaniałości można wykorzy-

stać również, a może przede wszystkim w 
kuchni sporządzając herbatę, sok, sałatkę lub 

pokrzywową zupę. Aby pozbyć się niezbyt przy-
jemnych włosków należy pokrzywę spa-

rzyć lub pozwolić jej zwiędnąć.
Ta niepozorna roślina ma właściwości 
moczopędne, wspomaga wydalanie 

z organizmu szkodliwych substancji. Pi-
cie herbatek i zajadanie się sałatkami z dodatkiem 
pokrzywowych listków ułatwia przemianę materii, 
korzystnie wpływa na pracę wątroby i przewodu 
pokarmowego.

Przygotowanie pokrzywowej płukanki (lub w połącze-
niu z innymi ziołami) może wzmocnić nasze włosy i pozwoli 
pozbyć się łupieżu. 
Jak wynika z opisu rzeczywiście pokrzywa jest dobra prawie 

na wszystko. A na zakończenie i zachęcenie do używania jej w 
kuchni prosty przepis na zupę z pokrzyw:

Składniki:
ok. 0,5 kg liści z pokrzywy,  2 ząbki czosnku (lub wg uznania), wy-
war z włoszczyzny i mleko (wedle uznania), śmietana, mąka, do 
przyprawienia: sól, pieprz, gałka muszkatołowa, imbir

Wykonanie:
Posiekaną pokrzywę udusić z czosnkiem na maśle. Zmiksować, 
dać wywar, mleko i zagotować. Otrzymany płyn zagęścić śmie-
taną z mąką i doprawić przyprawami. Można podać z jajkiem jak 
szczawiową lub żurek.

Smacznego!
Anna Rydzik 

NZOZ  w Nisku zatrudni pilnie lekarza POZ (internista, rodzin-
ny lub w trakcie specjalizacji). 

Warunki szczegółowe do uzgodnienia. (umowa zlecenie lub o 
pracę). tel: 605-320-525 e-mail: nzoz.nisko@o2.pl 

Nr telefonu: 605-320-525 
E-mail: nzoz.nisko@o2.pl 

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

Ogłoszenia, komunikaty
Do wynajęcia gabinety lekarskie w Krośnie! 
W nowo otwartej  części  ( po dobudowie) kliniki ambulatoryjnej 
do wynajęcia 2 gabinety lekarskie  połączone punktem zabiego-
wym/ pielęgniarskim. Nieumeblowane. Świetna lokalizacja, parter, 
duży parking . Istnieją już inne gabinety lekarskie m.in. ginekolo-
giczny, usg, dematologiczny. 

Wiadomość: tel. 13 4323829, 134366806
lub e-mail: mima62@o2.pl 
***********************************************************************

Pamiętajmy o ogrodach
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