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Meritum

OD REDAKTORA

dr Sławomir Józefowicz
torun@hipokrates.org

Szanowni Państwo! Jako mianowany
przez nową Okręgową Radę Lekarską Redaktor Naczelny oddaję w państwa ręce
drugi w 2022 r. numer Meritum, numer
przełomu kadencji Samorządu Lekarskiego. Od ostatniego wydania naszego
biuletynu miało miejsce wiele ważkich
wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym
i międzynarodowym oraz dotyczących
spraw czysto lekarskich. Stąd liczba stron
większa niż zwykle.
Przede wszystkim od 24 lutego 2022 r.
nasz świat zmienił się nieodwracalnie. Powróciły upiory wojny. Mogliśmy przekonać się niemal na własne oczy, że ludzie
a zwłaszcza politycy nie uczą się na błędach pomimo, że mamy już XXI wiek.
Rosja napadając drugi raz na Ukrainę
pokazała ponownie swoją barbarzyńską
twarz i ponownie potwierdziła aktualność starej maksymy: „Chcesz pokoju
szykuj się do wojny!”. Nie będę tu wdawał
się w szczegóły, gdyż myślę, iż każdy z nas
na swój sposób śledzi sytuację w Ukrainie
i na świecie.
Uważam, że Polacy, w tym nasze środowisko lekarskie, zdało egzamin z człowieczeństwa na szóstkę angażując się w pomoc Ukrainie oraz pomoc uchodźcom
z Ukrainy w tym dramatycznym czasie.
Jak to się odbywa przeczytacie państwo
w aktualnym numerze Meritum.

W dniach 10-12 marca 2022 r. miały
miejsce dwa doniosłe wydarzenia. Były
to: Jubileusz XXX lecia Odrodzonego
Samorządu oraz XL Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
i Lekarzy Dentystów Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu. Pierwsze
wydarzenie miało charakter rocznicowy oraz prestiżowy a drugie dotyczyło
wyłonienia nowych składów organów
KPOIL. Od nowo wybranych przedstawicieli będzie zależeć działalność oraz
skuteczność naszego samorządu. Wybory przebiegły sprawnie i bez wielkich
kontrowersji. A nastał niestety bardzo
trudny czas dla instytucji Samorządu
Lekarskiego w Polsce. Nigdy dotąd, od
czasu reaktywacji w 1989 r., Samorząd
Lekarski nie był tak bardzo lekceważony
i pomijany przez władze RP jak w ostatnich latach. Skutki tego wszyscy lekarze
i pacjenci odczuwają na co dzień.
Po raz pierwszy w Meritum pojawi się
rubryka „Z życia wzięte”, która, mam nadzieję, zagości na stałe na łamach gazety.
Stopniowo będziemy wraz z zespołem
redakcyjnym starali się uatrakcyjniać
pismo. Zachęcam do korzystania z face
booka KPOIL i strony www. Mam nadzieję, że również te media staną się bardziej
atrakcyjne i przydatne dla członków naszej Izby.

Szanowni Państwo!
Od następnego numeru chcielibyśmy zapoczątkować w „Meritum” cykl:
„Listy do Redakcji”. Zależy nam, aby lekarze mogli przelać na papier, a także
udostępnić w mediach elektronicznych swoje problemy, z którymi spotykają
się na co dzień, ewentualnie zabawne lub smutne historie ze swojej praktyki
lekarskiej i lekarsko-dentystycznej. Myślę, że wiele takich historii jest warte
przeczytania.  torun@hipokrates.org
Z poważaniem
Sławomir Józefowicz
Redaktor Naczelny „Meritum”

Meritum
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Godziny pracy biura KPOIL:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-13.00
KSIĘGOWOŚĆ stacjonarnie
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-16.00
pozostałe dni kontakt telefoniczny:
tel. 601 696 303

Rzecznik Praw Lekarza naszej Izby –
mec. Krzysztof Izdebski
697 617 763,
izdebski77@gmail.com

DIAGNOSTYKA I LECZENIE
DLA LEKARZY SENIORÓW
Uprzejmie informujemy, że osobami
odpowiedzialnymi za kontakty
ułatwiające dostęp do diagnostyki
i leczenia dla Lekarzy Seniorów są:
TORUŃ I OKOLICE:
Dr Anna Raczyńska
503 054 442, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu,
Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii
Kardiologicznej,
Dr n. med. Jacek Gessek
tel. do gabinetu lekarskiego
56 61 00 245, pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, Oddział Kardiologii i Intensywnej
Opieki Kardiologicznej, ,
WŁOCŁAWEK I OKOLICE
Dr Piotr Tyrjan
604 616 377, do gabinetu lekarskiego
54 41 29 226, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
we Włocławku, II Oddział Chorób
Wewnętrznych,

Oddział Głównej Biblioteki
Lekarskiej w Toruniu
56 622 71 93
www.gbl.waw.pl

Reklamuj się w „MERITUM”
i na stronie izby www.kpoil.torun.pl
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
w Toruniu przyjmuje reklamy do zamieszczenia
na stronie internetowej Izby oraz w Biuletynie
Informacyjnym „MERITUM”. Warunki, zakres
i cennik zamieszczanych treści dostępne są

56 655 41 62
– biuletyn informacyjny 601 651 040
– strona internetowa

Skład i łamanie: Kartel Press Sp. z o.o.

www.kartel.com.pl

SŁOWO PREZESA

Cudze czy nasze?

Wojciech Kaatz
Prezes KPOIL w Toruniu
torun@hipokrates.org

Wieloetapowy proces wyborczy
zwieńczony został obradami XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy połączonego
z Jubileuszem 30-lecia Odrodzonego
Samorządu Lekarskiego, które odbyły się po długiej pandemicznej przerwie nareszcie stacjonarnie. Przed
nami nowa IX kadencja samorządowa.
Otwarta wojną na Ukrainie i milionami
uchodźców.
Czy bezpowrotnie odetniemy czas
epidemii, to się dopiero okaże. Po nowym ognisku w Chinach można mieć
obawy. Zjazd był czasem podsumowań,
refleksji, wytyczania kolejnych celów
i koncepcji programowej na najbliższe
cztery lata. Myślę, że zapowiadające się
niestety nie łatwiej niż poprzednie. Wybraliśmy nowe organy i władze izbowe:

okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, okręgowy sąd lekarski, komisję rewizyjną, okręgową radę
lekarską, prezesa. Gratuluję wszystkim
Koleżankom i Kolegom, dziękując zarazem wielu z nich za dotychczasową
pracę samorządową. Osobiście dziękuję Państwu za okazane po raz kolejny
zaufanie. Deklaruję, że będę pracował
wraz z kolegami i całym zespołem, aby
go nie zawieść.
Przed nami wiele starych i nowych
wyzwań. Mam świadomość, że wiele
rzeczy nie mogło zostać zrealizowanych
i nawet nie poprawia nastroju fakt, iż
nie tylko u nas. Ale to daje kolejną energię i zapał, aby do wielu ważnych spraw
i kwestii powrócić.
Na kanwie lawinowego wzrostu cen
wszelkich dóbr jak bumerang powróciła
na Naczelnej Radzie Lekarskiej sprawa
urealnienia wysokości składki lekarskiej.
Dodajmy – nie aktualizowanej od prawie 10 lat. Adwokaci: ponad 170 złotych miesięcznie, architekci: prawie 90,
pielęgniarki i położne: procentowo od
uzyskiwanego wynagrodzenia, lekarze:
wiemy… To fakty.
Kwestia druga to, według wielu, kontrowersyjna wysokość naszych odpisów
na Naczelną Izbę Lekarską – 15 procentowa. Zdaniem większości za duża.
Stoję twardo na stanowisku, że
składka powinna wracać do lekarzy.
W postaci szkoleń i kursów, rozbudowanej, profesjonalnej opieki prawnej,

ochrony ubezpieczeniowej, pomocy
socjalnej i materialnej oraz, w dalszej
kolejności, integracji środowiska. Nihil
pro nihilo. Pandemia wyraźnie pokazała, ile to wszystko kosztuje. Silny samorząd z odpowiednią, wydolną opieką
prawną to podstawa ochrony i pomocy lekarzom w trudnych sytuacjach,
których jest coraz więcej. Liczba spraw
i roszczeń wobec medyków przyrasta geometrycznie. Bez odpowiednich
funduszy nie da się już tego zapewnić.
Samorząd finansuje się, w zasadzie, wyłącznie z ustawowej składki lekarskiej.
Jedynie niektóre zadania powierzone
od państwa np. prowadzenie rejestru
lekarzy są w części dotowane przez administrację rządową, która zresztą od
lat nie wypełnia swoich ustawowych
zobowiązań. Mówiąc wprost „kantuje
jak ta lala: nie mamy pańskiego płaszcza
i co mi pan zrobi”?
W ostatnich latach izby wytoczyły
wiele procesów w tej sprawie – sporo
z powodzeniem. Kwestia składki z pewnością powróci, jako jedna z wielu, na
Krajowym Zjeździe Lekarzy, który po
czteroletniej przerwie odbędzie się pomiędzy 12-14 maja tego roku w Warszawie.
Zatem: cudze czy nasze? Zdecydowanie nasze. Nawet te pozornie cudze
– też nasze.
Ufam, że weekend majowy dał nam
wszystkim chwile spokoju, wytchnienia
i rodzinnej atmosfery.

Meritum
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JUBILEUSZ

Sztandar KPOIL w Toruniu. Od lewej: Wiceprezes KPOIL dr Sławomir Józefowicz,
Prezes KPOIL dr Wojciech Kaatz, Skarbnik KPOIL dr Przemysław Jaczun.

W dniach 10-12.03.2022 r.
staraniem prezesa
dr. Wojciecha Kaatz oraz
władz Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
miały w Toruniu miejsce
bardzo doniosłe wydarzenia
i uroczystości samorządu
lekarskiego.

Jubileusz XXX-lecia Odrodzonego Samorządu
oraz XL Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy
Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu
W czwartek 10 marca odbyło się
połączone posiedzenie Prezydiów Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowej
Rady Lekarskiej KPOIL oraz Konwentu
Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.
Posiedzenie to miało odbyć się 2 lata
wcześniej, ale plany pokrzyżowała pandemia.
Podczas posiedzenia poruszano
istotne tematy dotyczące aktualnej
działalności samorządu oraz sytuacji
w ochronie zdrowia w Polsce. Poinformowano, że Naczelna Izba Lekarska
rozpoczyna kursy języka ukraińskiego
dla lekarzy polskich oraz języka polskiego dla lekarzy ukraińskich. Ze względu
na zagrożenia związane ze wzrostem
ryzyka pojawienia się chorób zakaź6
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nych z powodu kryzysu imigracyjnego
powstałego na skutek napaści Rosji
na Ukrainę wystosowano apel do MZ
o powołanie zespołów eksperckich do
identyfikacji tych zagrożeń.
Omówiono chaos prawno-organizacyjny rodzący problemy z przyznawaniem praw wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty dla obywateli Ukrainy oraz innych narodowości.
Przedstawiono interpretacje prawne.
W piątek, 11 marca, odbyło się ostatnie pożegnalne posiedzenie Naczelnej
Rady Lekarskiej zakończone pamiątkowym zdjęciem. Goście po posiedzeniu
mieli okazję zwiedzić Toruńską Starówkę
z przewodnikiem. Wieczorem odbyło się
pożegnalne spotkanie koleżeńskie. Dla za-

interesowanych informuję, że wydarzenia
te były finansowane z budżetu NIL.
W sobotę, 12 marca odbył się
XL Okręgowy Zjazd Lekarzy podzielony
na część galową oraz roboczą sprawozdawczo-wyborczą.
Część galową, w której wzięło udział
wielu znamienitych gości reprezentujących władze państwowe i samorządowe, poprowadziła dwójka konferansjerów: Joanna Sikora i Jarosław
Lewandowski.
Na początek po raz pierwszy w historii wprowadzono sztandar Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu ufundowany przez członków ORL
ze środków prywatnych. Następnie
przemówienia wygłosili w następującej

JUBILEUSZ
Widok na salę obrad podczas Jubileuszu

kolejności: prezes KPOIL lek. dent. Wojciech Kaatz, Prezes NRL prof. Andrzej
Matyja, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, przedstawicielka
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Krystyna Żejmo-Wysocka,
wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski oraz wicedziekan Izby Adwokackiej
w Toruniu Izabela Beszczyńska.
Po przemówieniach wicewojewoda
Józef Ramlau w imieniu Prezydenta RP
wręczył odznaczenia państwowe: Złoty
Krzyż Zasługi dla dr. Łukasza Wojnowskiego oraz Srebrne Krzyże Zasługi dla
dr. Sławomira Badurka, dr. Marka Baranowskiego, Sławomira Józefowicza,
dr. Wojciecha Kaatz, dr. Jana Kosiora,
dr. Tomasza Małkiewicza, dr. Piotra
Piekarskiego i dr Elżbiety Strawińskiej. Tytułem Prezesa Honorowego
KPOIL zostali uhonorowani dr Krystyna Chrupczak oraz dr Piotr Hubert.
Medale Pro Gloria Medici otrzymali:
dr Przemysław Jaczun, dr Jan Kosior,
dr Jarosław Lis, dr Sławomir Miedziński
(nieobecny na zjeździe) oraz dr Bogdan Wojtecki.
Specjalne podziękowania za trud
samorządowy prezes NRL Andrzej Matyja wręczył dr Dorocie Kasztelowicz,
dr Elżbiecie Strawińskiej, dr Bożenie
Werner, dr. Maciejowi Jackowiakowi,
dr. Jarosławowi Lisowi oraz dr. Tomaszowi Małkiewiczowi.
Wdzięczność i uznanie skierował
prezes KPOIL do dr. n. med Sławomi-

ra Badurka za wieloletnie promowanie
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej
w Biuletynie Informacyjnym „Meritum”
i w mediach.

Złote Odznaczenia
Jubileuszu XXX-lecia
KPOIL otrzymali:

1. Piotr Hubert – 7 kadencji członek
ORL;
2. Maciej Czerwiński – 6 kadencji
członek ORL, prezes KPOIL 1, 2, 4,
5 kadencji;
3. Stanisław Hapyn – 6 kadencji członek ORL;
4. Piotr Kowalski – 6 kadencji członek ORL, Kierujący Delegaturą;
5. Andrzej Kunkel – 6 kadencji członek ORL, kierujący delegaturą, Prezes Honorowy;

6. Maciej Małecki – 6 kadencji członek ORL;
7. Sławomir Badurek – 5 kadencji
członek ORL, redaktor naczelny
Meritum;
8. Jerzy Beciński – 5 kadencji członek
ORL;
9. Krystyna Chrupczak – 5 kadencji
członek ORL;
10. Sławomir Józefowicz – 5 kadencji
członek ORL;
11. Jan Olejnik – 5 kadencji członek
ORL;
12. Anita Pacholec – 5 kadencji członek ORL;
13. Łukasz Wojnowski – 5 kadencji
członek ORL, prezes 6, 7 kadencji;
14. Bohdan Dowbor – przewodniczący OSL, Prezes Honorowy;
15. Małgorzata Szufarska – przewodnicząca OSL;
16. Andrzej Dąbrowski – przewodniczący OSL;
17. Jarosław Lis – przewodniczący
OSL;
18. Piotr Piekarski – OROZ;
19. Dorota Kasztelowicz – OROZ;
20. Marian Janowski – delegat na OZL
przez 7 kadencji, członek NSL;
21. Wojciech Kaatz – prezes KPOIL;
22. Jan Kosior – kierujący delegaturą
23. Paweł Wudarski – przewodniczący
OKW;
24. January Dziadek – przewodniczący OKR VII i VIII kadencja;

Podziękowania dla redaktora naczelnego „Meritum”.
Od lewej: dr Sławomir Józefowicz,
dr. n. med. Sławomir Badurek, prezes KPOIL Wojciech Kaatz
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Od lewej wicewojewoda Józef Ramlau w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczenia
państwowe: Złoty Krzyż Zasługi dla dr. Łukasza Wojnowskiego oraz Srebrne Krzyże
Zasługi dla dr n. med. Elżbiety Strawińskiej, dr. Tomasza Małkiewicza,
dr. n. med. Sławomira, Badurka, dr. Marka Baranowskiego, dr. Piotra Piekarskiego,
Sławomira Józefowicza, dr. Jana Kosiora, dr. Wojciecha Kaatz.

25. Robert Mielcarek – przewodniczący OKR V kadencja;
26. Małgorzata Kędzierska – przewodnicząca Komisji Senioratu
Na koniec uroczystej gali odbył się
koncert zespołu muzycznego pod kierownictwem dr. Jacka Gesska, który
wprowadził wszystkich w dobry nastrój
do działania przed zjazdem sprawozdawczo wyborczym.
O godz 11.30 po ukonstytuowaniu
się Zjazdu przedstawiono i zaakceptowano sprawozdania poszczególnych
Dr Jacek Gessek i jego zespół
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Odznaczeni Pro Gloria Medici dr Jarosław Lis,
dr Przemysław Jaczun, dr Jan Kosior,
oraz dr Bogdan Wojtecki.

organów ORL oraz udzielono absolutorium ustępującej ORL. Sprawozdania
dostepne są do wgladu na stronie www.
kpoil.torun.pl.
Następnie przeprowadzono wybory
do organów KPOIL IX kadencji. Podjęto
szereg uchwał i apeli. Wyniki wyborów
oraz treść uchwał i apeli zostały ogłoszone na stronie www Izby oraz znajdują się na stronach obecnego numeru
„Meritum”.
Trzeba przyznać, że opisane wydarzenia samorządowe możemy zaliczyć
do historycznych i bardzo udanych.

KPOIL mogła pokazać się jako sprawny
organizator i odpowiedzialny samorząd
zawodowy zarówno na arenie lokalnej,
jak i ogólnopolskiej. Wielkie podziękowania jak zawsze należą się organizatorom wydarzeń, w tym nieocenionym
pracownikom naszej Izby.
Przed nami następna kadencja. Oby
nie była „ciekawsza”, niż poprzednia
a raczej monotonna, zgodnie ze starym chińskim przekleństwem „Obyś
żył w ciekawych czasach”.
Dr Sławomir Józefowicz

XL SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ XL SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 12 marca 2022 r.

Praca Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 24 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1342 ze zm.), § 11 ust. 3 i § 45 ust.
1 Regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (zał. do Uchwały Nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r.) obwieszcza się, co
następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów Komisji
Wyborczej XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu ogłasza się, że:
1. PREZESEM OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ został wybrany na
okres IX kadencji 2022-2026:
lek. dent. Wojciech Kaatz.
2. OKRĘGOWYM RZECZNIKIEM
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWO-

DOWEJ została wybrana na okres
IX kadencji 2022-2026
lek. Dorota Kasztelowicz.
3. Do SKŁADU OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ zostali wybrani na
okres IX kadencji 2022-2026:
TORUŃ lekarze:
1) lek. Ewelina Górska-Czpak
2) lek. Stanisław Hapyn
3) lek. Piotr Hubert
4) lek. Przemysław Jaczun
5) lek. Sławomir Józefowicz
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XL SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD

Prezydium OZL, od lewej: dr Anita Pacholec, dr Andrzej Kunkel, dr Jan Kosior, dr Piotr Hubert,
dr Przemysław Jaczun, dr Łukasz Wojnowski.

6)
7)
8)
9)

lek. Emilia Piątkowska
lek. Aleksander Skop
lek. Magdalena Wojciechowska
lek. Łukasz Wojnowski
WŁOCŁAWEK lekarze:
1) dr n. med. Jerzy Beciński
2) lek. Michał Jonczyk
3) lek. Andrzej Kasprzak
4) lek. Maciej Małecki
5) lek. Marcin Walewicz
GRUDZIĄDZ lekarze:
1) lek. January Dziadek
2) lek. Jan Kosior
3) lek. Piotr Kowalski
Lekarze dentyści:
1) lek. dent. Krystyna Chrupczak
2) lek. dent. Anita Pacholec
3) dr n. med. Piotr Raginia
4) lek. dent. Lidia Zaleska

4. Na ZASTĘPCÓW OKRĘGOWEGO
RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ zostali wybrani
na okres IX kadencji 2022-2026:
Lekarze:
1) lek. Beata Danielewicz
2) dr n. med. Witold Kowalewski
3) lek. Hanna Laskowska-Przybylska
4) lek. Jan Mazur
5) dr n. med. Marek Muszytowski
6) lek. Magdalena Tomczak-Warchoł
7) lek. Bożena Werner
8) lek. Bogdan Wojtecki
10
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Lekarze dentyści:
1) lek. dent. Katarzyna Duczmańska
2) lek. dent. Roman Haenel
3) lek. dent. Agnieszka Haraburda
5. Na CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO
SĄDU LEKARSKIEGO zostali wybrani na okres IX kadencji 20222026:
Lekarze:
1) lek. Krzysztof Bejnar
2) lek. Jan Bieliński
3) lek. Andrzej Dąbrowski
4) lek. Emanuel Kalejaiye
5) lek. Andrzej Lewandowski
6) lek. Jarosław Lis
7) lek. Tomasz Małkiewicz
8) lek. Joanna Nowacka-Apiyo
9) lek. Władysław Sinica
10) dr n. med. Elżbieta Strawińska
11) lek. Małgorzata Szufarska
Lekarze dentyści:
1) lek. dent. Mirosław Grzybowski
2) lek. dent. Jolanta Gulcz-Zielińska
3) lek. dent. Agnieszka Łuczak-Hoppe
4) lek. dent. Leszek Praszczałek
5) lek. dent. Anna Zielińska
6. Na CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ zostali wybrani
na okres IX kadencji 2022-2026:
Lekarze:

1)
2)
3)
4)

lek. Jacek Kalinowski
lek. Mykhailo Kazantsev
lek. Tomasz Pawlik
lek. Mikołaj Strąkowski
Lekarze dentyści:
1) lek. dent. Anna Andrzejewska
7. Na CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zostali wybrani
na okres IX kadencji 2022-2026:
Lekarze:
1) lek. Stanisław Hapyn
2) lek. Michał Jonczyk
3) lek. Maciej Małecki
Lekarze dentyści:
1) lek. dent. Marek Baranowski
2) lek. dent. Krystyna Chrupczak
3) lek. dent. Anita Pacholec
8. Na DELEGATÓW NA KRAJOWY
ZJAZD LEKARZY zostali wybrani
na okres IX kadencji 2022-2026:
Lekarze:
1) lek. Piotr Hubert
2) lek. Przemysław Jaczun
3) lek. Sławomir Józefowicz
4) lek. Jan Kosior
5) lek. Marcin Walewicz
6) lek. Łukasz Wojnowski
Lekarze dentyści:
1) lek. dent. Wojciech Kaatz
2) lek. dent. Anita Pacholec

XL SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD

PROTOKÓŁ

Komisji Wniosków i Uchwał XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 12 marca 2022 r.
Komisja Wniosków i Uchwał
w składzie:
1. lek. dent. Krystyna Chrupczak –
Przewodnicząca,
2. dr n. med. Piotr Raginia,
3. adw. Krzysztof Izdebski
przedstawiła XL Sprawozdawczo-Wyborczemu Okręgowemu Zjazdowi
Lekarzy projekty uchwał i apeli.

XL Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowy Zjazd Lekarzy KPOIL
w Toruniu przyjął
następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/XL/2022
w sprawie porządku obrad zjazdu.
Uchwała Nr 2/XL/2022
w sprawie zmian w regulaminie obrad
zjazdu – projekt zgłoszony przez dra
Jacka Skrzyńskiego (mandat nr 84).
Uchwała Nr 3/XL/2022
w sprawie przyjęcia regulaminu
obrad zjazdu.
Uchwała Nr 4/XL/2022
w sprawie wyboru
przewodniczącego zjazdu.
Uchwała Nr 5/XL/2108
w sprawie wyboru prezydium
zjazdu i komisji zjazdowych.
Uchwała Nr 6/XL/2022
w sprawie ustalenia liczby członków
organów KPOIL w IX kadencji.
Uchwała Nr 7/XL/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
z działalności organów KPOIL (Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
i Okręgowego Sądu Lekarskiego).

Uchwała Nr 8/XL/2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego i udzielenia absolutorium
Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2021 r.
Uchwała Nr 9/XL/2022
w sprawie uchwalenia budżetu
KPOIL na rok 2022.
Uchwała Nr 10/XL/2022
w sprawie wyboru Prezesa ORL.
Uchwała Nr 11/XL/2022
w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Uchwała Nr 12/XL/2022
w sprawie wyboru członków
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Uchwała Nr 13/XL/2022
w sprawie wyboru członków
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr 14/XL/2022
w sprawie wyboru członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Uchwała Nr 15/XL/2022
w sprawie wyboru zastępców
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
Uchwała Nr 16/XL/2022
w sprawie wyboru członków
Okręgowej Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr 17/XL/2022
w sprawie wyboru Delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy.
Uchwała Nr 18/XL/2022
w sprawie przyznania tytułów Prezesa
Honorowego KPOIL – projekt
zgłoszony przez dr. Wojciecha Kaatz
(mandat nr 35).
Uchwała Nr 19/XL/2022
w sprawie zobowiązania ORL do
ustanowienia uproszczonej procedury

przyznawania pomocy finansowej dla
lekarzy seniorów – projekt zgłoszony
przez dra n. med. Marka
Muszytowskiego (mandat nr 61).
Uchwała Nr 20/XL/2022
w sprawie zobowiązania ORL
do zorganizowania osobistego dyżuru
prawnika na terenie Delegatury KPOIL
we Włocławku – projekt zgłoszony
przez dra n. med. Andrzeja Kunkla
(mandat nr 47).
Uchwała Nr 21/XL/2022
w sprawie zobowiązania ORL do
utworzenia listy mailingowej dla
delegatów na OZL – projekt
zgłoszony przez dr Anitę Pacholec
(mandat nr 68).
Uchwała Nr 22/XL/2022
w sprawie zobowiązania ORL
do powołania Komisji Legislacyjnej)
– projekt zgłoszony przez dra Jacka
Skrzyńskiego (mandat nr 84).
Uchwała Nr 23/XL/2022
w sprawie zobowiązania ORL do
organizowania wyjazdowych posiedzeń ORL na terenie delegatur KPOIL
– projekt zgłoszony przez
dr. Jana Kosiora (mandat nr 44).

XL Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowy Zjazd Lekarzy KPOIL
w Toruniu przyjął
następujący apel:
Apel Nr 1/XL/2022
w sprawie utworzenie forum internetowego dla członków KPOIL – projekt
zgłoszony przez dr. Jacka Skrzyńskiego
(mandat nr 84).
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Toruński sznyt

Organizacja posiedzeń wyjazdowych niesie wiele wyzwań logistycznych
i trudnych pytań. Pierwszym z nich jest określenie celu spotkania poza
macierzystą siedzibą władz. Czemu zatem służą proszone kolacje, uroczyste
koncerty i wycieczki w kontekście mniej sprawnie wykonanych zadań
podstawowych, rozproszenia zainteresowań i poszukiwania się w nieznanych
przestrzeniach hotelu i miasta?
Jarosław Wanecki
przewodniczący Komisji Kultury NRL
członek Krajowej Komisji
Wyborczej i Rady Programowej
„Gazety Lekarskiej”
Toruńskie spotkanie Naczelnej Rady
Lekarskiej planowane było od wielu lat.
Lat! To nie jest błąd pisarski. Pandemia
przeszkodziła we wcześniejszej realizacji
zamierzeń, a koniec kadencji wymusił
wykonanie zobowiązań. Wyposzczeni
lockdownami mandatariusze chętnie
skorzystali z możliwości wyłączenia
kamery i osobistego udziału w wydarzeniu. I ja tam, a może lepiej byłoby
napisać: tu, byłem!

Lekarze i lekarze dentyści nieprzychylni działalności izb lekarskich,
chętnie wytykają delegatom na różne
zebrania organów, nieznaną bliżej korzyść. Zapominają wówczas o swojej
bierności, spowodowanej najczęściej
wymówką ciężkiej pracy, a tak naprawdę straty, jaką musieliby ponieść
w związku z pełnieniem funkcji samorządowych. Bilans, poza oczywiście
pewnymi wyjątkami, pozostaje zawsze
ujemny: mniej czasu na: pracę zarobkową, odpoczynek z rodziną i nadrabianie domowych zaległości. Są jednak
niezaprzeczalne profity – nowe relacje,
stare przyjaźnie, zwiedzanie Polski, adrenalina decyzyjności i namiastka właWyjazdowe posiedzenie Prezydiów NRL i KPOIL
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dzy. Z tym ostatnim plusem / minusem
jest zawsze największy problem.
Klasyczne posiedzenia Naczelnej
Rady Lekarskiej i innych organów samorządowych odbywają się w siedzibie przy Sobieskiego 110 w Warszawie.
Radni przyjeżdżają często dzień wcześniej, aby spokojnie zasiąść do pracy
o godzinie 9:00. Każdy ma swój stolik
opisany tabliczką z imieniem i nazwiskiem, podobnie jak posłowie w sali
plenarnej Sejmu RP. Notabene tabliczka
jest bardzo pożądaną pamiątką po zakończonej kadencji, stąd tradycja zabierania blaszki do domu. Przedstawiciele
poszczególnych izb siedzą obok siebie,
wyjątek stanowią członkowie prezydium, którzy zajmują miejsca przy stole
ustawionym na podium. W sektorach
podwieszone są ekrany telewizyjne, na
których wyświetlają się prezentacje,
dokumenty i… zbliżenia mówców. Stanowisko wyposażone jest w mikrofon
z systemem do głosowania „jawnego”
poprzez naciśnięcie odpowiedniego koloru guzika. Wszystko toczy się zgodnie z wypracowaną od wielu lat rutyną, której przełamanie nie udało się, jak
dotąd, żadnej kolejnej ekipie rządzącej.
Schemat jest prosty: rozpoczęcie, porządek obrad omawiany punkt po
punkcie, żadnych przerw, sprawozdania na koniec i koniec. Rozmowy kuluarowe odbywają się poza protokołem.
Najczęściej przed posiedzeniem lub
przy obiedzie w kultowej restauracji
„Lotos”, gdzie wieńczy się dzieło dnia.

GOŚCINNE WYSTĘPY

Przez ostatnie dwa lata wszystkie opisane rytuały zastąpiono połączeniami
online, a udział w Radzie przypominał
bardziej słuchowisko radiowe. Trudno
się, więc dziwić, jak chętnie wszyscy
przyjechali do Torunia.
Wyjazdowe spotkania pod względem merytorycznym są zawsze gorsze niż stacjonarne. Warto jednak od
czasu do czasu ponieść konsekwencję
większego zainteresowania sprawami
zewnętrznymi, wygrywając w ten sposób zacieśnienie więzi międzyludzkich.
Już nie jeden wieczór a dwa pozostają
do dyskusji kuluarowych. Już nie jeden
a trzy kopernikańskie „Lotosy” powodują możliwość spotkania, śmiechu

i przyciszonego głosu przed okręgowymi zjazdami wyborczymi. Wymiana
doświadczeń w pracy samorządowej
ma niebagatelne znaczenie. Telefon
do przyjaciela jest po szczerej rozmowie przy kawie znacznie łatwiejszy,
niż po sztywnych, dwuminutowych
oświadczeniach z sali obrad. Wspólne śniadanie, wędrówka w kierunku
Krzywej Wieży, Ratusza, katedry Janów
czy… Teatru Horzycy uzupełnia bagaż
doznań, które ułatwią w przyszłości
wspólne działanie. Bo wbrew plotkom
o próżniaczym życiu samorządowym,
okraszonym cynizmem pytania: „A co
wy tam robicie w tych izbach?”, rozmo-

wy poza protokołem w 90% toczą się
wokół spraw lekarskich. Kanalizacja frustracji, braku rąk do pracy, bezsilności
wobec zachowań nieetycznych, nierealnych zadań ustawowych, niezbadanych
ścieżek myślowych ministerstwa i szukania kompromisów w wielopoziomowej grze interesów, jest z roku na rok
trudniejsza.
Kopernikańska zasada o wypieraniu
lepszego pieniądza przez gorszy, mogłaby mieć zastosowanie także do wyjazdowych spotkań wokół piernikowych
zabytków Płocka, Olsztyna, Gdańska,
Łodzi czy Torunia. Mimo negatywnego
wydźwięku prawo to działa niezmien-

nie od wieków, a nowe wciąż wypiera
stare i starzeje się przed następnym novum. Dlatego podróże kształcą, chociaż
w tym czasie odłogiem leżą sprawy bieżące, uświadamiając, że za miedzą jest
podobnie lub gorzej, a zmiana pokoleń
jest nieuchronna.
P.S. Dodatkowym smaczkiem wyjazdowych spotkań jest zaangażowanie
gospodarzy. Mobilizacja na czas przyjmowania gości jest bardzo potrzebna.
Można wywietrzyć i posprzątać. Można
pokazać się z jak najlepszej strony. Można
nakarmić i zameldować za „cudze” pieniądze oraz oczarować architekturą i kulturą, jak szczodry sponsor. Pokazać sznyt.
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Polska w drodze
do eradykacji HCV
w dobie pandemii
Dr n. med. Paweł Rajewski
prof. WSNoZ,
konsultant wojewódzki w dziedzinie
chorób zakaźnych dla województwa
kujawsko-pomorskiego, kierownik
Oddziału Internistyczno-Zakaźnego
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy, rektor Wyższej
Szkoły Nauk o Zdrowiu
Epidemia SARS-CoV-2 sprawiła, że
w większości szpitali w tym w szpitalach i oddziałach zakaźnych przyjęcia
pacjentów ograniczono do przypadków z zagrożeniem zdrowia lub życia,
a przyjęcia planowe, diagnostyczne czy
porady ambulatoryjne zostały w okresie następujących po sobie fal epidemii wstrzymane lub zmniejszone. Taka
sytuacja zmusiła nas do reorganizacji
terapii chorych w ramach Programów
Lekowych Leczenia Przewlekłych Wirusowych Zapaleń Wątroby B i C.
W większości jednostek zajmujących
się hepatologią zakaźną w pierwszych
miesiącach epidemii skupiono się na
kontynuacji leczenia, a nowe włączenia
były sporadyczne i dotyczyły w szczególności pacjentów z zaawansowanym
włóknieniem wątroby, u których dalsze
odraczanie terapii mogłoby znacząco
pogorszyć rokowanie.
14
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Pomimo powrotu poradni do normalnego funkcjonowania oraz malejącej w ostatnich latach kolejki oczekujących na terapię (w niektórych
ośrodkach w ogóle już jej nie ma),
obserwujemy mniejszą liczbę nowych
pacjentów, leczonych z powodu przewlekłego zapalenia wątroby typu C
w ramach Programów Lekowych NFZ.
Jedną z przyczyn tej sytuacji jest brak
oznaczeń przeciwciał HCV w koszyku
świadczeń lekarzy POZ.

Dlaczego warto
poszukiwać zakażonych
pacjentów?

Na świecie żyje około 71 milionów
chorych z pWZW C (05-23% populacji). W Polsce odsetek osób z dodatnimi
przeciwciałami antyHCV wynosi ok. 1%
populacji, a z potwierdzonym zakażeniem – 0,6%. Dane te mogą być niedoszacowane z uwagi na brak programów
screeningowych.
Zagrożenie związane z HCV wynika
z wieloletniego skąpoobjawowego lub
bezobjawowego przebiegu zakażenia.
Ogromna większość osób żyjących
z tym wirusem, nie zdaje sobie z tego
sprawy. Tymczasem nieleczone HCV
może prowadzić do martwicy i zapalenia wątroby, progresji włóknienia
wątroby, marskości wątroby, dekompensacji marskości wątroby, rozwoju

raka wątrobowokomórkowego (HCC),
a w konsekwencji – śmierci.
Zakażenie HCV może również skutkować tzw. manifestacjami pozawątrobowymi (patrz grafika), z którymi
stykają się lekarze większości specjalizacji, głównie reumatolodzy, hematolodzy, dermatolodzy czy nefrolodzy. Ci
specjaliści widząc objawy manifestacji
pozawątrobowych powinni koniecznie
zlecać oznaczenie przeciwciał antyHCV.

Kogo należy badać
na obecność przeciwciał
antyHCV?

Prezes AOTMiT rekomendował
w swoim stanowisku, aby badania anty-HCV umieścić w katalogu świadczeń
gwarantowanych lekarza POZ dla osób
które:
• miały przetaczaną krew przed
1992 r.,
• używają lub używały w przeszłości
dożylnych środków odurzających,
• były hospitalizowane więcej niż
3 razy w życiu,
• przebywały w placówkach karnych,
• zgłaszają się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia HIV,
• mają podwyższoną aktywność aminotransferaz,
• mają podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby.

NAUKA

Najczęstsze drogi
zakażenia w Polsce

Do zdecydowanej większości (aż
84%) zakażeń HCV w naszym kraju
nadal dochodzi w placówkach służby zdrowia. Są to zakażenia związane
z procedurami medycznymi, takimi jak:
usuwanie znamion, iniekcje, pobieranie
krwi, zabiegi stomatologiczne, operacje,
badania endoskopowe. Pozostałe 16%
zakażeń wiąże się z zabiegami upiększającymi (3%), stosowaniem dożylnych
i donosowych środków odurzających
(10%), kontaktem domowym (<1%),
kontaktami seksualnymi (1%), drogą
wertykalną, czyli z matki na dziecko
(<1%), albo ekspozycją zawodową lekarzy pielęgniarek i techników (1%).

Perspektywy
eliminacji wirusa

Obecnie wszyscy pacjenci z HCV wymagający terapii otrzymują leki DAA,
czyli działające bezpośrednio na wirusa. Są one w Polsce bezpłatne i szeroko
dostępne w ramach Programów Lekowych. Charakteryzują się dobrą tolerancją, znikomymi objawami niepożądany-

mi i skutecznością >95%, niezależnie od
zaawansowania włóknienia wątroby czy
historii wcześniejszego leczenia przeciwwirusowego za pomocą interferonu i rybawiryny. Stosuje się je w formie
tabletek przyjmowanych w zależności
od terapii przez 8-12 tygodni. Leczyć
można także tych chorych, u których
występowały przeciwwskazania do terapii interferonem czy rybawiryną, jak
również pacjentów po przeszczepach
narządowych lub z zaawansowaną
przewlekłą chorobą nerek.
Pomimo że w ostatnich latach hepatologia zakaźna przeżywała dzięki
lekom DAA, a w szczególności dzięki
terapiom pangenotypowym, prawdziwą rewolucję i WHO podjęło inicjatywę, mającą na celu eliminację HCV
na świecie do 2030 roku, należy się
obawiać, że przez toczącą się pandemię COVID-19 celu tego w większości
krajów, a w Polce na pewno, nie uda
się zrealizować. Mogą być one niestety
przesunięte w nieokreśloną przyszłość.
Gdy ocenia się perspektywy eliminacji HCV w naszym kraju, widać, że obok
leczenia już rozpoznanych chorych oraz

dostępu do terapii, konieczny jest powszechny dostęp do testowania na HCV
w ramach państwowego programu badań przesiewowych oraz umożliwienie
lekarzom POZ oznaczanie antyHCV,
a więc czynne poszukiwanie pacjentów.
Tymczasem pomimo rosnącej świadomości lekarzy i samych pacjentów
dostępności łatwej i taniej diagnostyki
oraz skutecznych bezpiecznych terapii,
wciąż trafiają do hepatologów chorzy
na etapie dekompensacji marskości
wątroby z wodobrzuszem, żółtaczką,
encefalopatią wątrobową, czy po incydencie krwawienia z żylaków przełyku
lub z rozpoznanym rakiem wątrobowokomórkowym. Zdarzają się też chorzy
kierowani do transplantacji wątroby,
u których dopiero na tym etapie wykryto zakażenie HCV. Jest to niewyobrażalne. Przecież wystarczyłoby odpowiednio wcześnie oznaczyć przeciwciała
antyHCV, by zapobiec powikłaniom
i uratować życie wielu osób…
Artykuł przygotowany we współpracy
z Gilead Sciences Poland Sp z oo
PL-UNB-0117 Data przygotowania: 01/2022
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Zatrudnianie lekarzy
nieznających języka
polskiego
mec. Krzysztof Izdebski
Rzecznik Praw Lekarza KPOIL

Konia z rzędem temu, kto nadąża za
zmianami w obowiązujących aktualnie
zasadach zatrudniania lekarzy spoza
Unii Europejskiej (czytaj: medyków
zza wschodniej granicy naszego kraju,
najczęściej Ukrainy). Przepisy, wprowadzane w życie bez realnej konsultacji
ze środowiskiem medycznym, podlegają dynamicznej (r)ewolucji i upraszczając (w założeniu) zasady zatrudniania, nie przyczyniają się do zwiększenia
bezpieczeństwa pacjentów (mówiąc
bardzo dyplomatycznie). Treść przyjmowanych regulacji oraz tryb ich
wprowadzania w życie, powoduje spore
zamieszanie organizacyjno-prawne, co
za tym idzie – mając u swych podstaw
często godne poparcia założenia – pomysły na uproszczone, sprawniejsze dopuszczenie lekarzy ze Wschodu do pracy w polskim systemie ochrony zdrowia
– mogą spowodować spore problemy,
zarówno dla samych lekarzy, pacjentów
oraz całego systemu ochrony zdrowia.
Możliwość uproszczonego trybu zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów
spoza UE została wprowadzona w związku z pandemią COVID-19. Warunkowe
prawo wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty na terytorium Polski
mógł uzyskać ten, kto zdobył kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza
terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej. W oparciu o wprowadzo16
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– „czy leci z nami pilot?”
ne regulacje, zawód lekarza można – co
do zasady – wykonywać w podmiocie
leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom
chorym na COVID-19. „Co do zasady”
– ponieważ minister zdrowia może
udzielić, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na wykonywanie zawodu
przez lekarza albo lekarza dentystę,
posiadającego warunkowe prawo wykonywania zawodu, poza podmiotem
leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom
chorym na COVID-19.
Zgodnie z treścią art. 7 ust 9-22
ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty wprowadzonych w życie nowelizacją z 27 listopada 2021 r. – w okresie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii osobie, która uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty
poza terytorium państw członkowskich
Unii Europejskiej, można udzielić zgody
na wykonywanie zawodu lekarza albo
zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe
prawo wykonywania zawodu lekarza
albo warunkowe prawo wykonywania
zawodu lekarza dentysty, jeżeli osoba
ta spełnia określone warunki (wskazane w ust. 2a pkt 3-5 i 7). Lekarz może
w takiej sytuacji wykonywać zawód
pod nadzorem lekarza posiadającego

specjalizację drugiego stopnia lub lekarza specjalisty.
W przypadku posiadania przez lekarza dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, osoba ta może
uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu (po trzech miesiącach
wykonywania pracy pod nadzorem,
o którym mowa powyżej).
Zgody, o której mowa, udziela minister zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.
Na podstawie ww. decyzji, okręgowa
rada lekarska przyznaje adresatowi tej
decyzji warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe
prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty.
W przypadku, gdy okręgowa rada
lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w terminie ustawowym lub
gdy odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego
zakończenia postępowania w sprawie
przyznania prawa wykonywania zawodu, lekarz albo lekarz dentysta może
wykonywać zawód na podstawie decyzji ministra zdrowia i jest traktowany
jako lekarz posiadający odpowiednie
prawo wykonywania zawodu.
Kontrowersja, która pojawiła się przy
okazji wprowadzania w życie powyższych przepisów polegała na rezygnacji
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z wymogu znajomości języka polskiego przez kandydata do wykonywania
zawodu lekarza, chcącego skorzystać
z opisanego trybu.
Kolejne zapisy ustawowe, których
zadaniem było uproszczenie ścieżki
dostępu do zawodu lekarza i lekarza
dentysty w Polsce, lekarzom z Ukrainy,
pojawiły się w polskim systemie prawnym poprzez przyjętą w dniu 12 marca
2022 r. ustawę o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Zgodnie z zapisami w/w ustawy, lekarz lub lekarz dentysta, posiadający
warunkowe prawo wykonywania zawodu, może w ramach wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty udzielać
świadczeń zdrowotnych w podmiotach
leczniczych udzielających świadczeń
osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa. Wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych
udzielających świadczeń ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody udzielanej przez ministra
zdrowia w celu umożliwienia wykonywania zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania
świadczeń zdrowotnych pacjentom
chorym na COVID-19.
Komunikat Ministerstwa Zdrowia
w sprawie zasad zatrudnienia, wydany
9 marca 2022 r., wprowadził ułatwienia
dla osób, które w wyniku ucieczki z kraju nie posiadają kompletnych lub żadnych dokumentów potwierdzających
przebieg i czas trwania studiów, tytuły zawodowe czy okresy zatrudnienia.
Dokumenty poświadczające te ostatnie
mogą być dostarczone w formie niebudzącej wątpliwości kopii (czytelne
odwzorowanie), a czas na zapewnienie
oryginałów to 6 miesięcy od momentu
zakończeniu konfliktu zbrojnego.

Podkreślić należy, że zgodnie z zapisami ustawowymi, nie wymaga się
od ukraińskich medyków znajomości
języka polskiego. Próżno szukać regulacji, które zobowiązywałby ich do jego
nauki. Problemem jest także kwestia
przygotowania zawodowego lekarzy
„zza Buga” – w stosunku do lekarzy
wykształconych w państwach UE –
z powodu różnic w systemie kształcenia lekarzy.
Należy odnotować także kłopoty
prawne, związane z wprowadzeniem
i szkoleniem nowego, obcojęzycznego
personelu oraz realnym sprawowaniem
nadzoru nad tymi lekarzami.
Podstawowym – w całej palecie problemów – jest kwestia odstąpienia od
wymogu znajomości języka polskiego
przez lekarzy, mających przecież pracować w Polsce. Poza oczywistymi problemami komunikacyjnymi – zarówno
z polskim personelem medycznym, jak
również z polskimi pacjentami, pojawiają się poważne wątpliwości co do
zapewnienia przestrzegania praw pacjenta takich, jak: prawo do informacji,
prawo do wyrażenia świadomej zgody
na leczenie czy prawo do zachowania
w tajemnicy informacji, dotyczących
stanu zdrowia pacjenta (to ostatnie, nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza
w kontekście korzystania przez obcojęzycznych lekarzy z pomocy tłumaczy).
Na powyższe problemy wielokrotnie
zwracało uwagę środowisko lekarskie,
w tym – lekarski samorząd zawodowy. Niestety bez skutku. W tym miejscu należy ze smutkiem odnotować,
że nawet Sąd Najwyższy zdaje się nie
dostrzegać nagłaśnianego przez medyków problemu. Powyższy wniosek
wypływa z lektury uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 29 grudnia
2021 r. (sygn. akt I NO 26/21), który
rozpoznawał wniosek Ministra Zdrowia o uchylenie w całości uchwały Nr
1/21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającej
uchwałę Nr 1/17/VII z dnia 13 stycznia

2017 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.
Bez wdawania się w szczegółową
ocenę przywołanego orzeczenia (ta
musiałaby zająć cały artykuł) – należy
jedynie odnotować, że Sąd Najwyższy
uchylił zaskarżoną uchwałę samorządu lekarskiego właśnie w tej części,
która dotyczyła przywrócenia wobec
obcojęzycznych lekarzy, ubiegających
się o prawo do wykonywania zawodu
w Polsce wymogu znajomości języka
polskiego. Warto odnotować, że problem komunikacji lekarza z pacjentem
Sąd Najwyższy zdaje się przerzucać na
zatrudniające tych lekarzy podmioty
lecznicze.
Nie trzeba być wybitnym detektywem, żeby wiedzieć, iż zaprezentowane powyżej podejście do tematu
znajomości języka polskiego przez pracujących w Polsce lekarzy, tworzy wręcz
autostradę do pojawienia się błędów
medycznych – a co za tym idzie stanowi poważne niebezpieczeństwo dla
pacjentów.
Aby dopełnić autorskiej powinności
przedstawienia pełnego obrazu omawianego zagadnienia, przywołać należy
najnowszą informację, opublikowaną
w formie komunikatu przez Ministerstwo Zdrowia. Pełną treść komunikatu,
znajdziecie Państwo poniżej.
Komunikat Ministerstwa Zdrowia
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
zasad funkcjonowania warunkowego
prawa wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty od dnia 1 kwietnia
2022 r.
W związku ze zniesieniem od dnia
1 kwietnia 2022 r. wyodrębniania podmiotów leczniczych przeznaczonych
do udzielania świadczeń zdrowotnych
pacjentom chorym na COVID-19, a co
za tym idzie w związku z brakiem
możliwości wydania zgody na wykony-
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wanie zawodu lekarza albo zgody na
wykonywanie zawodu lekarza dentysty
na podstawie art. 7 ust. 9 i 10 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. z 2021 r. poz. 790, z póżn. zm.), począwszy do 1 kwietnia 2022 r. wstrzymuje się wydawanie zgody na wykonywanie
zawodu na wyżej wskazanej podstawie
prawnej.
2. Wnioski złożone do dnia 31 marca
2022 r. będą rozpatrywane na zasadach
dotychczasowych.
3. Osoby które otrzymają lub otrzymały zgodę na wykonywanie zawodu
na podstawie art. 7 ust. 9 i 10 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz warunkowe prawo wykonywania
zawodu mogą:
1) wystąpić do Ministra Zdrowia
na podstawie art. 7 ust. 16 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
z wnioskiem o zgodę na wykonywanie

zawodu poza podmiotem leczniczym
przeznaczonym do udzielania świadczeń
zdrowotnych pacjentom chorym na
COVID-19. We wniosku należy wskazać
podmiot, w którym dany lekarz lub lekarz dentysta będzie wykonywał zawód;
2) udzielać świadczeń zdrowotnych
w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, których pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest uznawany za legalny na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)
(wykonywanie zawodu w podmiotach
leczniczych udzielających świadczeń
ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie
nie wymaga zgody Ministra Zdrowia,
należy jednak zgłosić Ministrowi Zdrowia (w terminie 7 dni od rozpoczęcia
pracy) w jakim podmiocie leczniczym

i na jaki okres lekarz lub lekarz dentysta został zatrudniony) – art. 7 ust. 15
i 16a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) wykonywać zawód w dowolnym
podmiocie leczniczym (wykonywanie
zawodu poza podmiotem leczniczym
przeznaczonym do udzielania świadczeń
zdrowotnych pacjentom chorym na
COVID-19 nie wymaga zgody Ministra
Zdrowia, należy jednak zgłosić Ministrowi Zdrowia (w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy) w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres lekarz lub lekarz
dentysta został zatrudniony) – art. 61
ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
w związku z art. 7 ust. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty –
możliwość ta dotyczy wyłącznie osób
posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Warto wiedzieć

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację LikarPL, która ułatwi porady lekarskie dla obywateli Ukrainy.
Umożliwi ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który
nie posługuje się językiem ukraińskim.
Aplikacja składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. W części dla pacjenta znajduje się specjalny
formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do
konsultacji medycznej. Ankietę można wypełnić na komputerze lub telefonie, dostępna jest w języku ukraińskim,
rosyjskim, polskim oraz angielskim.
Po wypełnieniu formularza należy zapamiętać lub zapisać jego indywidualny numer. Numer pacjent poda
lekarzowi przed konsultacją medyczną, lekarz spyta także o datę urodzenia. Na podstawie podanych danych
aplikacja odszuka wypełniony formularz. Można go również pobrać i wydrukować. Formularz jest dostępny
w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim.
Moduł dla lekarza jest wykorzystywany podczas wizyty. Dzięki aplikacji w czasie konsultacji medycznej język
ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski oraz język polski na język ukraiński/rosyjski. Gdy pacjent
będzie mówił po ukraińsku, to lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim. Lekarz będzie wykorzystywać język
polski, a pacjent otrzyma transkrypcję w języku ukraińskim. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy
lekarzem i pacjentem.
Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf i wydrukowane.
Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.
Aplikacja została udostępniona pod linkiem: https://likar.mz.gov.pl
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Za nami pierwsze spotkania pozjazdowe, na których dokonano wyboru:
• 29 marca br. przewodniczącym
Okręgowej Komisji Wyborczej został
Pan dr Stanisław Hapyn,
• 6 kwietnia br. odbyły się wybory
w Okręgowym Sądzie Lekarskim –
przewodniczącym OSL został Pan
dr Jarosław Lis, a na zastępców wybrano Panią dr Jolantę Gulcz-Zielińską i Panią dr n. med. Elżbietę
Strawińską,
• 7 kwietnia br. na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej wybrano Panią dr Bożenę Werner jako – I zastępcę OROZ
i Panią dr Magdalenę Tomczak-Warchoł na II zastępcę,
• 9 kwietnia br. na posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej jej przewodniczącym został wybrany Pan
dr Jacek Kalinowski,
• 12 kwietnia br. ukonstytuowała się
nowa Okręgowa Rada Lekarska, podczas której wybrano Prezydium ORL
na czas IX kadencji 2022-2026:
1. Prezes ORL
lek. dent. Wojciech Kaatz
2. Wiceprezes ORL
(Delegatura Włocławek)
lek. dent. Anita Pacholec,
3. Wiceprezes ORL
(Delegatura Grudziądz)
lek. Jan Kosior,
4. Wiceprezes ORL
lek. Przemysław Jaczun,
5. Wiceprezes ORL
lek. Łukasz Wojnowski,
6. Sekretarz ORL
lek. dent. Krystyna Chrupczak,
7. Skarbnik ORL
lek. Stanisław Hapyn,
8. Członek Prezydium ORL
lek. Sławomir Józefowicz,
9. Członek Prezydium ORL
lek. Piotr Kowalski.

Informacje
o wyborach
Okręgowa Rada Lekarska powołała
osoby kierujące delegaturami KPOIL –
w IX kadencji osobami odpowiedzialnymi za pracę delegatur będą:
– we Włocławku
Pani dr Anita Pacholec,
– w Grudziądzu
– Pan dr Jan Kosior.

Funkcję Redaktora Naczelnego Biuletynu MERITUM, na czas IX kadencji,
ORL powierzyła Panu dr. Sławomirowi
Józefowiczowi, a funkcję Kanclerza Kapituły Odznaczenia i Tytułu Pro Gloria
Medici – Panu dr. Piotrowi Hubertowi.

Na pierwszym posiedzeniu ORL powołała Komisje problemowe
i ich przewodniczących:
L.p. Nazwa Komisji

Przewodniczący Komisji

1.

Komisja Etyki Lekarskiej

Pan dr Piotr Hubert

2.

Komisja Doskonalenia
Zawodowego i Kształcenia

Pani dr Ewelina Górska-Czpak

3.

Komisja Praktyk Prywatnych
i Rejestracji Lekarzy

Pani dr Krystyna Chrupczak

4.

Komisja Stomatologiczna

Pani dr Anita Pacholec

5.

Komisja Współpracy z Zagranicą

Pan dr n. med. Piotr Raginia

6.

Komisja Senioratu
i Spraw Socjalnych

Pani dr Elżbieta Szyszkowska-Sinica

7.

Komisja Młodych Lekarzy

Pani dr Magdalena Wojciechowska

8.

Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji

Pan dr Aleksander Skop

9.

Komisja Legislacyjna

Pan dr Jacek Skrzyński

Zobowiązano Przewodniczących Komisji do przedstawienia kandydatów do
składów komisji i ramowego planu działania.
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UCHWAŁA Nr 5/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi finansowej
Na podstawie 5 pkt 19 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich
(Dz.U. z 2021 r poz 1342) oraz Uchwały 7/
XXXIII/2015 Okręgowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 11 kwietnia 2015 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej z izby
lekarskiej, uchwala się co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu po
zapoznaniu się z trudną sytuacją zdrowotną
i materialną lekarza postanawia przyznać
zapomogę finansową w kwocie 300,00 PLN
(słownie: trzysta zł 00/100) miesięcznie płatną
w okresie od lutego 2022 r do stycznia 2023 r
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 6/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie zawarcia umów z Polską
Wytwórnią Papierów Wartościowych SA
w Warszawie oraz Ministrem Zdrowia oraz
udzielenia pełnomocnictwa do podpisania
tej umowy
Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw z art. 5 pkt
3-3c oraz art 114 ust. 3 a także art 52 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r o izbach lekarskich
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), uchwala co, następuje:
§ 1.
Zawrzeć z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz Ministrem
Zdrowia umowę na wytwarzanie personalizację i dostawę blankietów dokumentów Prawo
Wykonywania Zawodu Lekarza oraz Prawo
Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty.
§ 2.
Zawrzeć z Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych SA w Warszawie dla celów
realizacji umowy, o której mowa w § 1 umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w załączniku nr 7 do
projektu umowy o której mowa w § 1.
§ 3.
Do podpisania w imieniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Toruniu umów o których mowa
w § 1 i 2 udzielić pełnomocnictwa działającym
łącznie Andrzejowi Matyi – Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Grzegorzowi Mazurowi – Skarbnikowi Naczelnej Izby Lekarskiej.
§ 4.
Uchwała dotyczy umów, o których mowa
w § 1 i 2 o treści zgodnej z treścią przesłanego do Okręgowej Izby Lekarskiej projektu
umowy.
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§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 7/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
kandydata do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego
Na podstawie art 5 pkt 10 i art. 25 pkt 10
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Marka Polakiewicza
do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 8/VIII/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie 25 pkt 15 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U.
z 2021 r poz. 1342 ze zm.) rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.
Nr 239 poz. 1739) oraz art. 107 kpa – po rozpatrzeniu wystąpienia o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów złożonego przez organizatora kształcenia C WITT DENTAL Spółka
z oo w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy
dentystów uchwala się co następuje:
§ 1.
Wpisuje się organizatora kształcenia –
C. WITT DENTAL Sp. z o.o. do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu pod
numerem 67-000070-002-0001
§ 2.
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
oznaczone numerem wymienionym w § 1.
§3
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej
Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej
Rady Lekarskiej w Toruniu w terminie 14 dni
od jej otrzymania

Na podstawie art. 107 § 4 kpa organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały
jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
UCHWAŁA Nr 9/VIII/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie potwierdzenia spełnienia
warunków kształcenia podyplomowego
lekarzy
Na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1342 ze zm.) art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 790
ze zm.) § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.
Nr 239 poz 1739) oraz art. 107 kpa – po rozpatrzeniu wystąpienia Anna Leszczyńska-Łazor
Echokompendium o potwierdzenie spełniania
warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy uchwala się, co następuje:
§ 1.
Potwierdza się warunki do prowadzenia
kształcenia podyplomowego określone w art.
19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty w okresie od 01042022 do 02042022
na obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Toruniu w przedmiocie
i zakresie obejmującym USG w ginekologii
i położnictwie na podstawie przedłożonego
planu (programu) kształcenia realizowanego
w określonych planem formach i trybie kształcenia przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną prowadzonego we wskazanej
posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia
oraz podlegającego po jego zrealizowaniu
ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez
Annę Leszczyńską-Łazor Echokompendium.
§ 2.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej
Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej
Rady Lekarskiej w Toruniu w terminie 14 dni
od jej otrzymania.
Na podstawie art. 107 § 4 kpa organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały
jako uwzględniającej żądanie strony w całości
UCHWAŁA Nr 10/VIII/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu
w rejestrze podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kształcenia podyplomowego
w zakresie zmiany warunków kształcenia
podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

UCHWAŁY ORL
Na podstawie art. 25 ust. 15 ustawy
z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1342 ze zm.) art 19 ust. 3 art
19b ust. 3a i art. 19c ust. 4 ustawy z 5 grudnia
1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(tj. Dz.U. z 2021 r poz. 790 ze zm.) § 7 rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239 poz. 1739) oraz
art. 107 kpa – po rozpatrzeniu wystąpienia
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA Szpital Specjalistyczny MATOPAT
NZOZ wpisanego do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 67000055-001-0004 o ponowne potwierdzenie
spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy uchwala się co
następuje:
§ 1.
Potwierdza się warunki do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w okresie od
01032022 do 31122024 na obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu w przedmiocie i zakresie obejmującym:
Praktyczne warsztaty ginekologiczne z wykorzystaniem taśm urologicznych do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu na podstawie ponownie przedłożonego
planu (programu) kształcenia realizowanego
w określonych planem formach i trybie kształcenia przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną prowadzonego we wskazanej
posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia
oraz podlegającego po jego realizacji ocenie
w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
SA NZOZ Szpital Specjalistyczny MATOPAT
NZOZ wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów pod numerem 67-000055001-0004
§ 2.
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Toruniu w zakresie danych o których mowa
w art. 19c ust. 3 pkt 1 5 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza
się kolejnym numerem 0005 – czterocyfrowe oznaczenie zmiany wpisu organizatora
do rejestru o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt
4) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów
§3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów oznaczone nowym numerem określonym w § 2.

§4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej
Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej
Rady Lekarskiej w Toruniu w terminie 14 dni
od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 kpa organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały
jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
UCHWAŁA Nr 11/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie objęcia patronatem
Na podstawie art. 5 pkt 13 i 24 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r o izbach lekarskich
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm) i Uchwały
Nr 10/VIII/2020 ORL z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie Regulaminu obejmowania patronatem honorowym, uchwala się co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu obejmuje patronatem honorowym konferencje
i sympozja organizowane przez Centrum
Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE:
1. XXI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „HOSPICJUM 2022” XVIII
Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii oraz III Forum Ratownictwa
Medycznego i Pielęgniarstwa Ratunkowego
– 21-22 maja 2022 r.
2. XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „DIABETICA EXPO 2022” i XVIII
Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości – 16-17 września 2022 r.
3. XXVIII Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna „EXPODENT 2022” – 21-22 października 2022 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁY Nr 12-18/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie skierowania 5 lekarzy i 2 lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego
Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz.U. z 2021 r poz. 1342 ze zm.) art 15 ust.
6a ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
790 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
(tj. Dz.U. z 2014 r poz. 474 ze zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu kieruje z dniem 01 marca 2022 r do odbycia stażu
podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu

Zespolonym w Toruniu lekarza obywatelkę
Ukrainy absolwentkę Zaporskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego posiadającą
prawo wykonywania zawodu lekarza w celu
odbycia stażu podyplomowego wydane
w dniu 8 lutego 2022 r przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską w Toruniu
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r
UCHWAŁA Nr 19/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r
w sprawie wyznaczenia koordynatorów
szkolenia stażystów
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy
z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U.
z 2021 r poz. 1342 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września
2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.
474 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Na koordynatorów szkolenia lekarzy stażystów w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023 r. Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu
wyznacza:
1. dla lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu:
• prof. dr. hab n. med. Jacka Szeligę,
2. dla lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku:
• Marcina Chojnackiego,
3. dla lekarzy dentystów w Regionalnym Centrum Stomatologii WSzZ w Toruniu:
• dent. Hannę Kluziak-Muszarską.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca
2022 r.
UCHWAŁA Nr 20/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Jubileuszowych
30-lecia Odrodzonego Samorządu Lekarskiego i 40. Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy
Dentystów
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy
z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1342 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2014 r.
poz. 474 ze zm.), uchwala się, co następuje:
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§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komitet Organizacyjny Uroczystości Jubileuszowych 30-lecia Odrodzonego Samorządu Lekarskiego i 40 Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów w składzie:
1. Przemysław Jaczun,
2. Sławomir Józefowicz,
3. Wojciech Kaatz,
4. Anita Pacholec,
5. Łukasz Wojnowski.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 21/VIII/2022
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie projektu porządku obrad 40
Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów KPOIL
w Toruniu
Na podst art. 26 ust. 3 w związku z art.
23 ust. 1 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1342 ze zm.) oraz Uchwały Nr 35/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu z dnia
11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia
dla Prezydium ORL do działania w imieniu
ORL w Toruniu, uchwala co, następuje:
§ 1.
Przyjmuje się projekt porządku obrad 40.
Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów KPOIL
w Toruniu – 12032022 r. CKK Jordanki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 22/VIII/2022
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zorganizowania zbiórki
i przekazania środków finansowych na pomoc dla Ukrainy
Na podstawie art. 5 pkt 19 i art. 26 ust.
3 ust. z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.)
Uchwały Nr 35/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia dla Prezydium
ORL do działania w imieniu ORL w Toruniu,
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Prezydium ORL przeznacza istniejące celowe
pomocowe subkonto nr 36 1240 4009 1111 0010
9804 6376 należące do rachunku bankowego
którego właścicielem jest KPOIL w Toruniu – do
przekazywania darowizn na pomoc dla Ukrainy.
§ 2.
Prezydium ORL przeznacza kwotę
50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt
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tysięcy 00/100) na niezwłoczne zasilenie
ww. konta środkami rachunku głównego
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 23/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 marca 2022 r
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
kandydatów do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego
Na podstawie art 5 pkt 10 i art. 25 pkt
10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana dr. n med Wojciecha
Sikorskiego do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sportowej
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 24/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie potwierdzenia spełnienia
warunków kształcenia podyplomowego
lekarzy – AGORA KONFERENCEJE
– Dariusz Hein Poznań
UCHWAŁA Nr 25/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie skierowania lekarza do odbycia stażu podyplomowego
Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z 2 grudnia
2009 r o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r. poz
1342 ze zm.) art. 15 ust. 6a ustawy z 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj
Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września
2012 r w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tj Dz.U. z 2014 r. poz. 474
ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu kieruje z dniem 10 marca 2022 r. do odbycia
dalszej części stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im L Rydygiera
w Toruniu lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu
podyplomowego wydane w dniu 2 września
2020 r przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 marca 2022 r.
UCHWAŁA Nr 26/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie tytułu Prezesa Honorowego
KPOIL w Toruniu
Na podstawie 25 pkt 10 ust. z 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz 1342 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska postanawia
przedstawić XXXX Sprawozdawczo-Wyborczemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy kandydatury Pani dr Krystyny Chrupczak i Pana
dra Piotra Huberta do wyróżnienia wymienionych lekarzy tytułami Prezesa Honorowego
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 27/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie przyznania Odznaczenia i Tytułu Pro Gloria Medici
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1342 ze zm.) oraz Regulaminu przyznawania Odznaczenia i Tytułu Pro Gloria Medici z 27
maja 2010 r., uchwala się co następuje:
§1
Uwzględniając wniosek Kapituły Odznaczenia i Tytułu Pro Gloria Medici Okręgowa
Rada Lekarska przyznaje Odznaczenia i Tytuły
Pro Gloria Medici:
1. Panu dr. Bogdanowi Wojteckiemu z Włocławka,
2. Panu dr. Janowi Kosiorowi z Grudziądza,
3. Panu dr. Jarosławowi Lisowi z Torunia,
4. Panu dr. Przemysławowi Jaczunowi z Torunia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 28/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii
Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

IZBA LEKARSKA
(tj. Dz.U. z 2021 r poz 1342 ze zm) i art. 15 ust.
6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 790 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu pozytywnie opiniuje wniosek COSMO Dental
Mirosław Niedzin ul Filomatów 2 A 86-300
Grudziądz w sprawie wpisania ww. jednostki
na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy dentystów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Szkolenie dla
lekarzy pediatrów

UCHWAŁA Nr 29/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie powołania zespołu ds pomocy lekarzom ukraińskim
Na podstawie art 5 pkt 19 oraz art 25
pkt 10 i art 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1342 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu („ORL”) reagując na napływ do Polski mas
uchodźców z Ukrainy opuszczających ojczysty
kraj na skutek barbarzyństwa rosyjskiego najeźdźcy postanawia podjąć kroki celem okazania wsparcia i pomocy ukraińskim lekarzom
szukającym schronienia w naszym kraju.
§ 2.
ORL niniejszym powołuje w trybie pilnym
Zespół ds. Pomocy Ukraińskim Lekarzom
Uchodźcom (dalej „Zespół”) w składzie:
1. Prezes ORL – Pan dr Wojciech Kaatz,
2. Szef Delegatury ORL we Włocławku – Pan
dr n med Andrzej Kunkel,
3. Szef Delegatury ORL w Grudziądzu – Pan
dr Jan Kosior,
4. Skarbnik ORL – Pan dr Przemysław Jaczun,
5. Sekretarz ORL – Pan dr Piotr Hubert.
§ 3.
Zadaniem Zespołu jest wsparcie i pomoc
ukraińskim lekarzom uchodźcom wojennym
w formach wybranych przez Zespół Działania Zespołu będą finansowane ze środków
zebranych na subkoncie ORL przeznaczonym
na wpłaty celem wsparcia Ukrainy a także ze
środków własnych przy czym po przekroczeniu kwoty 50000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) ze środków własnych
ORL Zespół powinien uzyskać zgodę ORL na
kolejne wydatki a zgoda taka może zostać wyrażona również drogą elektroniczną.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W dniu 19 marca 2022 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okęgowej
Izby Lekarskiej w Toruniu odbyło się
kolejne szkolenie dla lekarzy pediatrów z naszego regionu. Tym razem
tematem spotkania był „Rozwój sensomotorczny i sensoryczny dziecka”.
Prezentacje filmy poglądowe oraz
materiały szkoleniowe przygotowali
dla nas terapeuci z Pracowni Wspierania Rozwoju AiM z Torunia. Spotkanie podzielone zostało na dwie część:

teoretyczną i praktyczną Po pierwsze
przybliżyło ww. zagadnienia, ale również dało nam praktyczne wskazówki
– jak pomóc rodzicom dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem
w uzyskaniu różnorodnych form terapii, w tym finansowanych przez MEN.
Bezpośredni kontakt z terapeutami
z Pracowni Wspierania Rozwoju daje
szanse na dalszą dobrą współpracę.
Mam nadzieję, że było to również miłe
spotkanie towarzyskie.
Dr Beata Szcześniak
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Ukraina w ogniu,
lekarze w pogotowiu
Alicja Cichocka-Bielicka

– W pierwszych dniach wojny jeszcze wierzyliśmy, że to się szybko skończy – mówi Tetiana Bilai, anestezjolożka
z Zaporoża w południowo-wschodniej
Ukrainie, która do Polski przyjechała
z 10-letnim synem Mikołajem. Żeby
dotrzeć do polskiej granicy, pokonała
ponad tysiąc kilometrów. Ich podróż
pociągiem trwała 26 godzin. Spędziła
ją wraz z synem na podłodze wagonu.
– Nocą jechaliśmy w kompletnej ciemności. W ten sposób obsługa pociągu
próbowała nas chronić przed bombardowaniem – opowiada przez łzy.
Trudno jej pozbierać się po tym,
co przeszła. – Jeszcze w Zaporożu, gdy
wyły syreny, chroniliśmy się w piwnicy
naszego domu. Służyła nam za schron.
Próbowaliśmy w miarę normalnie żyć.
Jeździliśmy z mężem do pracy w szpitalu.
Aż pewnego dnia przywieziono trzydziestu naszych chłopaków. Prosto z frontu.
Wielu z nich było w strasznym stanie.
Widzieliśmy ogień, eksplozje bomb. Tego
samego dnia, gdy wróciłam do domu,
byłam już spakowana. Mąż został na
miejscu, żeby pomagać. Jest chirurgiem.
Drżę o niego każdego dnia – Tetianie Bilai trudno ukryć emocje i strach o bliskich.

Dom tymczasowy
w Toruniu

Rozmawiamy w przyszpitalnym hotelu dla rodziców, działającym przy Wo24
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Wojna wywróciła ich świat do góry nogami. Przyjechały do Polski i powoli próbują wrócić do normalności. Tetiana i Natalia, lekarki z Zaporoża w Ukrainie,
w Toruniu starają się stanąć na nogi. Jak sobie radzą?

jewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Zespolonym w Toruniu na Skarpie. Miejsce stało się tymczasowym domem dla
lekarek z Ukrainy i ich dzieci – Tetiany
z Mikołajem oraz Natalii Kryvenko i jej
pięcioletniej córki Lizy. Dzięki pomocy
władz toruńskiego szpitala lekarki mają
zapewnione także wyżywienie i opiekę
medyczną. To tu próbują dojść do siebie.
– W Warszawie, gdzie najpierw trafiłam, tłoczyliśmy się w szóstkę w jednym pokoju – opowiada pani Natalia,

lekarka rodzinna. Wtedy okazało się, że
w Toruniu mieszka ich znajoma Tetiana
Rzymyszkiewicz, specjalistka anestezjologii w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Zespolonym. I że oferuje konkretną pomoc.
– Z dziewczynami Natalią i Tetianą znamy się ze studiów lekarskich,
byłyśmy na jednym roku – opowiada
Tetiana Rzymyszkiewicz. W Polsce jest
od siedmiu lat. Z ramienia toruńskiego
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpi-

Koleżanki ze studiów Natalia Kryvenko, lekarka uchodźczyni z Zaporoża (z lewej)
oraz Tetiana Rzymyszkiewicz (z prawej strony) z WSSZ w Toruniu, koordynatorka pomocy
dla Ukrainy. Na pierwszym planie 5-letnia Liza, córka Natalii. Fot. Alicja Cichocka-Bielicka
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tala Zespolonego koordynuje pomocą
dla obywateli Ukrainy. – Zaporoże to
także moje rodzinne strony – podkreśla. – Wojna bardzo dotknęła ten rejon.
Dlatego zależy mi, żeby pomoc płynęła
właśnie tam – podkreśla lekarka, która
wraz z mężem oraz personelem WSSZ
w Toruniu, przy wsparciu lokalnych
firm, zebrała już i zorganizowała kilka
transportów pomocy humanitarnej dla
Zaporoża. – Trzeba wiedzieć, jak działa
publiczna ochrona zdrowia w Ukrainie
– tłumaczy lekarka. – Jeśli chcesz się leczyć, to dostajesz spis tego, co musisz ze
sobą przynieść do szpitala, od leków po
gaziki i spirytus. Jak usłyszałam, że idzie
wojna, to wiedziałam, że potrzeby będą
ogromne.

Pomoc płynie
z całego regionu

– Pomagamy uchodźcom z Ukrainy
na różne sposoby – mówi lek. med. Jan
Kosior, anestezjolog w Regionalnym
Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu i przewodniczący tamtejszej Delegatury Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. – W szpitalu prace
lada dzień rozpocznie lekarka z Charkowa (rozmawiamy w połowie marca

Śpiwory i apteczki dla walczącej Ukrainy.
Na zdjęciu Marcin Borkowski (z lewej) oraz Paweł Jarysz z KPOIL. Fot. KPOIL

przyp. red.). Do czasu otrzymania PWZ
będzie pracować w asyście, pod naszym
okiem. Z kolei koleżanka – anestezjolożka z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii swoim gościom z Ukrainy zorganizowała już pracę, szkołę, mieszkanie.
W ten sposób wspomagamy naszych
uchodźców.
Pomoc płynie również z Kujawsko
Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej z Toruniu.
– Działamy, reagując na najpilniejsze
potrzeby. Za pośrednictwem Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie przekazaliśmy pomoc humanitarną: sprzęt i środki
medyczne, w tym m.in.: bandaże, gazy,
zestawy do szycia ran, rurki intubacyjne,
opaski uciskowe, opatrunki wentylowe

Wyposażenie dla szitala polowego w Ukrainie.
Dary KPOIL dla walczącej Ukrainy. Fot. KPOIL

na rany postrzałowe, zestawy porodowe o wartości 55 tys. złotych – wylicza
lek. med. Sławomir Józefowicz, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, działającej przy KPOIL. – Jesteśmy gotowi do
kolejnej wysyłki darów. Za 20 tys. złotych
kupiliśmy 100 śpiworów do szpitala polowego oraz 150 apteczek dla walczących,
ukraińskich żołnierzy. Mamy świadomość,
że potrzeby obywateli Ukrainy są znacznie większe – podkreśla. – Wśród ponad
2 mln uchodźców przybyłych do Polski są
również lekarze. Wielu z nich przebywa
na obszarze działania naszej Izby. Żeby
ułatwić im start w nowym miejscu, podjęliśmy się we współpracy ze Szkołą Językową 3 Way z Torunia organizacji i finansowania kursów języka polskiego, które

Załadunek pierwszej tury darów dla walczacej Ukrainy w toruńskiej Izbie.
Fot. KPOIL

Meritum

2/2022

25

POMOC UKRAINIE

Pierwsza tura darów po dotarciu do Ukrainy. Fot. KPOIL

ruszyły pod koniec marca – mówi wiceprezes Józefowicz. – Jesteśmy w trakcie
organizowania podręczników medycznych z dziedziny chorób wewnętrznych
w języku ukraińskim i rosyjskim.

Każdy pomaga, jak potrafi

Wielu lekarzy udostępnia swoje
domy lub mieszkania dla rodzin lekarskich z dziećmi. Wspiera uciekających
przed wojną, oferując pomoc na miarę
swoich możliwości – wpłacając pieniądze na konta instytucji pomagających
ofiarom wojny, przyjmując ich bezpłatnie w swoich prywatnych gabinetach.
W Toruniu błyskawicznie na sytuację
odpowiedziała przychodnia „Nasz Lekarz”, uruchomiając bezpłatne konsultacje ginekologiczne dla ciężarnych pacjentek z Ukrainy. Pacjentów zza wschodniej
granicy od pierwszych dni po wybuchu
wojny przyjmuje za darmo toruńska Przychodnia Rodzinna Grabowa 10 oraz powiązana z nią prywatna praktyka „Medyk
Dla Ciebie”, oferująca konsultacje lekarzy
rodzinnych i pediatrów.
Lecznice Citomed w Toruniu dodatkowo uruchomiły infolinię w języku ukraińskim, co znacznie ułatwia
pierwszy kontakt z placówką w przypadku, gdy ktoś nie mówi po polsku
i nie ma nikogo do pomocy w umówieniu wizyty.
26
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Z kolei Nowy Szpital w Wąbrzeźnie,
który ma pod swoją opieką dwa punkty recepcyjne z terenu powiatu wąbrzeskiego – w Dębowej Łące i Niedźwiedziu, dodatkowo zorganizował też
w swojej siedzibie nieduży gabinet,
gdzie lekarze udzielają porad potrzebującym uchodźcom. Wsparciem dla
tych działań są lekarki z Ukrainy z Oddziału Chorób Wewnętrznych szpitala.
Wąbrzeska lecznica ma dwie takie medyczki w swoim zespole.

Szybko wrócić
do normalności

Zarówno pani Natalia, jak i Tetiana
nie mają złudzeń, choć bardzo chciały-

by wrócić do domu, wiedzą, że na razie
to jest niemożliwe. – Oglądamy telewizję, dostajemy zdjęcia i wideo z Zaporoża
i wiemy, że wojna szybko się nie skończy,
a nawet jeśli nasza armia odniesie sukces
nie wiemy, czy będzie do czego wracać.
Dlatego patrzą na Polskę, jako na miejsce
swojego dłuższego pobytu.
Powoli próbują stanąć na nogi.
– Dzieci poszły do szkoły i choć początki były okupione lękiem i płaczem, to po
pierwszym dniu okazało się, że dobrze
się aklimatyzują w polskiej szkole – opowiada Tetiana Rzymyszkiewicz.
To, co lekarkom z Ukrainy jest obecnie potrzebne najbardziej, to poczucie,
że mają wpływ na swoje życie, dlatego
opiekunka nie zorganizowała żadnej
PESEL-u, tylko poprosiła, żeby zmierzyły się z tym tematem samodzielnie.
– Wsiadły do miejskiej komunikacji,
odwiedziły urząd miasta, były w banku
– podkreśla z dumą koordynatorka.
Kolejny krok to nauka języka polskiego – panie rozpoczęły intensywny kurs.
Bez tej umiejętności droga do pracy
w zawodzie w Polsce jest zamknięta.
– Lekarki są w tej dobrej sytuacji, że zabrały ze sobą dokumenty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe – podkreśla ich
polska opiekunka. Chciałaby, żeby jak
najszybciej wróciły do pracy w zawodzie. – W Polsce lekarzy brakuje, Tetiana
i Natalia są u nas potrzebne – podkreśla i robi wszystko, co możliwe, żeby jej
podopieczne w końcu mogły to poczuć.

APELUJEMY O POMOC finansową na zakup środków
medycznych i sprzętu medycznego dla Ukrainy!
Wpłat darowizny prosimy dokonywać na numer celowego subkonta:
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu:

36 1240 4009 1111 0010 9804 6376

w opisie przelewu podając: pomoc medyczna Ukrainie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: e-mail: torun@hipokrates.org
kom.: 601 651 040 tel.: 56 655 41 60 w. 11
Logistyką zamówień, transportem i dostawą do granicznego punktu
dystrybucji zajmiemy się osobiście. Prosimy wszystkich członków KPOIL
o propozycje udzielenia pomocy socjalnej lekarzom uchodźcom z Ukrainy,
np.: w postaci udostępnienia mieszkania etc.
Zespół ds. pomocy lekarzom i obywatelom Ukrainy.

STOMATOLOGIA

Czy przetrwa publiczna
stomatologia?
Lek. dent. Anita Pacholec
sekretarz Komisji
Stomatologicznej NRL
Od ponad 12 lat wycena świadczeń
stomatologicznych się nie zmienia.
Wprawdzie ok. dwa lata temu NFZ dokonał podniesienia wyceny świadczeń
z zakresu endodoncji, ale ponieważ jest
to bardzo wąski i rzadko wykonywany
zakres świadczeń, nie miało to większego wpływu na ogólną rentowność
kontraktów stomatologicznych.
Płatnik nie bierze pod uwagę inflacji,
wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
kosztów zatrudnienia, cen walut (bo za
nie właśnie my, dentyści robimy większość zaopatrzenia). Nadal za usunięcie
zęba jednokorzeniowego lekarz dentysta otrzymuje zawrotne wynagrodzenie
od 18,6 do 28 zł, w zależności od regionu
kraju. Przychód miesięczny na kontrakcie (proszę nie mylić z dochodem) może
osiągnąć maksymalnie w niektórych regionach 15 tys. zł, ale średnio plasuje się
na poziomie 10-12 tys. zł. Za tę sumę
lekarz musi utrzymać i wyposażyć gabinet, zapłacić pensję swojej asystentce,
sprzątacze, ZUS swój i swoich pracowników i dopiero to co zostanie może przeznaczyć na swój dochód. Sukcesy strajków zawodów medycznych w postaci
podniesienia najniższych zarobków do
konkretnych krotności średniej krajowej
dla lekarzy dentystów stały się dodatkowym obciążeniem. Szpitale i POZ na
ten wzrost dostały dodatkowe pieniądze
przeznaczone tylko dla personelu średniego. Kontrakty stomatologiczne, choć

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba zadać inne – Czy, a jeśli tak,
to komu na tym zależy? Wydaje się oczywiste, że powinno na tym zależeć
władzom publicznym, Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi
Zdrowia. Jednak jak przyjrzeć się działaniom tych instytucji, trudno oprzeć
się wrażaniu, że owo założenie jest błędne.

de facto muszą się do tych poziomów
dostosować by pracownicy nie odeszli
z pracy, nie dostali ani złotówki, muszą
to pokryć z tych samych, niewaloryzowanych od lat kontraktów.
Ponieważ od kilkunastu lat nic się nie
zmienia, coraz więcej lekarzy dentystów
rozwiązuje umowy z NFZ i rezygnuje
z leczenia pacjentów finansowanego
ze środków publicznych. Choć proces
ten postępuje coraz szybciej od kilku
lat, jakby nikt tego nie zauważał. NFZ
i MZ zdają się tym w ogóle nie przejmować. Wprawdzie z początkiem tego
roku NFZ podniósł wycenę punktu
przeliczeniowego, ale zakres kilku groszy spowodował, że za usunięcie zęba

NFZ zamiast 18,6 zł płaci 19,4 zł. Tak
kosmetyczne zmiany nie są w stanie
zmienić rzeczywistości. Prace podjęte
ponad 16 miesięcy temu przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady
Lekarskiej mające doprowadzić do realnej wyceny świadczeń w pierwszym
etapie w zakresie chirurgii, utknęły
w AOTMiT-cie (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji). Rozmowy i negocjacje z Agencją wprawdzie nadal trwają ale nie wiadomo
kiedy i czy w ogóle przyniosą jakiś
efekt. Czy na tle tych faktów można
z czystym sumieniem powiedzieć, że
władzom publicznym zależy na publicznej stomatologii?
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STOMATOLOGIA
Dużo pewniejszym jest założenie, że
zależy na niej pacjentom. Patrząc na
kolejki do gabinetów na NFZ, stopniowe ubożenie i stan uzębienia polskiego
społeczeństwa, należy spodziewać się
rosnącego zainteresowania świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych. Pacjenci poza oczekiwaniem
dostępności do leczenia stomatologicznego mają również prawo oczekiwać
leczenia na odpowiednim poziomie
i zgodnego z osiągnięciami wiedzy medycznej. Sprostanie tym oczekiwaniom
niesie za sobą konieczność przeznaczania na to leczenie coraz większych środków finansowych, bo nowoczesne technologie to niestety drogie technologie.
Tymczasem poczynania NFZ w tym
zakresie idą w przeciwnym kierunku.
Procent budżetu NFZ przeznaczany
na stomatologię systematycznie z roku
na rok spada od 3,8%, by w ubiegłym
roku osiągnąć żenujące 2,2%. Czy więc

oczekiwania Pacjentów mają jakąś siłę
sprawczą? Powinny, ale jakoś nie widać
spektakularnych efektów. Może ktoś
podejmie się próby odpowiedzi na pytanie – dlaczego.
Trzecim udziałowcem w tej grze są
lekarze dentyści. Zatem należy zadać
pytanie czy im zależy na publicznej
stomatologii? Część lekarzy pracuje
tylko w sektorze prywatnym i problemy stomatologii w ramach NFZIch nie
dotyczą. Ok. 6 tys. dentystów pracuje
na kontraktach z NFZ i to oni borykają
się z permanentnym, żenującym niedofinansowaniem tych świadczeń z jednej
strony, rosnącymi oczekiwaniami pacjentów z drugiej strony i systematycznym wzrostem obciążeń sprzętowych,
administracyjnych czy epidemiologicznych z trzeciej strony. Skoro mimo takiej mizeroty finansowej nadal pracują
i przyjmują pacjentów w ramach NFZ,
to nasuwa się jedyny wniosek, że zależy

im na tym, by nadal była taka możliwość. Jak wszyscy lekarze kochają swoją pracę, szanują pacjentów i chcą im
służyć, taki mamy zawód. Jeżeli jednak
w finansowaniu tych świadczeń nic się
szybko nie zmieni, to ilość gabinetów
kontraktowych będzie się coraz szybciej zmniejszać, aż pewnego dnia obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. Już dziś są w Polsce miejsca, gdzie na
cztery gminy funkcjonuje jeden gabinet
stomatologiczny. Nie da się pracować
poniżej kosztów i mieć od lat cały czas
nadzieję, że władze publiczne wreszcie
się otrząsną, zareagują oraz zrozumieją, że publiczna stomatologia została
przyparta do muru i już nie ma żadnej
możliwości manewru.
Jeżeli w najbliższym czasie nic się nie
zmieni, mimo iż pacjentom, lekarzom
i władzom publicznym (podobno) na
niej zależy, publiczna stomatologia nie
przetrwa.

SPORT

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
jest organizatorem
II Mistrzostw Polski Lekarzy
w Koszykówce.
Zawody zaplanowano w hali sportowej
Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej
przy ulicy Aleje Politechniki 10 w Łódzi,
w dniach 24-25 czerwca 2022 r.
Prawo startu w Mistrzostwach Polski
Lekarzy mają tylko lekarze
i lekarze dentyści.
Szczegółowe informacje oraz formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronie
www.mplbasket.pl
Zapraszamy również do odwiedzenia
strony mistrzostw
na Facebook II Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Koszykówce 2022
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KOMUNIKATY

PRACA
NOWY SZPITAL Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W ŚWIECIU
POSZUKUJE LEKARZA SPECJALISTĘ
W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

OPIS STANOWISKA

WYMAGANIA

OFERUJEMY

• Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji
medycznej
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej aktualnej wiedzy medycznej oraz
przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia
• Prowadzenie dokumentacji medycznej
oraz obowiązującej sprawozdawczości
medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji
medycznej ustawą o ochronie danych osobowych

• Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie rehabilitacji medycznej
• Umiejętności interpersonalne połączone
z wysoką kulturą osobistą
• Prawo wykonywania zawodu
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych
• Umiejętność organizacji pracy własnej
oraz współpracującego zespołu

•
•
•
•

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świeciu nad Osą
szuka LEKARZA DO PRACY W POZ
Kontakt telefoniczny:
604 616 229 i 56 466 16 18

Stabilne warunki zatrudnienia
Pełnienie dyżurów
Duże możliwości rozwoju zawodowego
Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych

KONTAKT
Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie CV na adres:
hr@nowyszpital.pl lub kontakt
pod numer telefonu: 517 369 690

NZOZ Przychodnia Lekarska
w Ciechocinku zatrudni dwóch
LEKARZY
Atrakcyjne wynagrodzenie,
miła atmosfera, mieszkanie służbowe
Kontakt tel. 667 377 377

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
pilnie zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej LEKARZY SPECJALISTÓW:
CHIRURGÓW, PEDIATRÓW
do pracy w oddziale chirurgicznym/pediatrycznym w godzinach ordynacji
i poza godzinami ordynacji (dyżury medyczne) w poradni chirurgicznej
oraz PEDIATRĘ w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
w godzinach popołudniowych (w godzinach 13.00-18.00) 2 x w tygodniu.
Zatrudni także lekarzy w ramach dyżurów medycznych
w Izbie Przyjęć Szpitala oraz w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej.
Warunki pracy i wynagrodzenia do omówienia z Dyrektorem ZOZ.
Kontakt tel.: +48 56 677 26 07 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl

Meritum

2/2022

29

Z ŻYCIA WZIĘTE

Taka historia...
Korekta nosa – kwas hialuronowy firmy
Stylage.
Po podaniu 0,1 ml w koniuszek – igła
i oczywiście aspiracja. Zaobserwowałem zasinienia końcówki nosa, zbielenie
lewej części nosa, czoła gładzizny oraz
lewego policzka. Oko ok.
Po rozmasowaniu bez poprawy.
Dolegliwości Pacjenta – brak.
Dolegliwości moje – HR 200 RR podobnie.
Dalej chwila na wytłumaczenie, że poszło nie tak. Będziemy walczyć z powikłaniem.
Mija 10 minut.
Dolegliwości Pacjenta – brak.
Dolegliwości moje – bez zmian.
To, co widzę, to już martwica czoła,
nosa oraz policzka.
Prokurator i kraty – murowane.
Ruszam po Nitrocard! Taki pomysł.
– upewniam się, czy na pewno niedokrwienie. Czy może mam omamy
i wszystko ok. Nitrocard rozszerzy naczynia i na pewno się okaże, że to tylko
zwidy.
Mija kolejne kilka minut. Wszystko
czerwone oprócz tego, co białe. Czyli
gładzizny, nosa oraz lewego policzka.
Dolegliwości Pacjenta – strach oraz
marudzenie, że coś poszło nie tak.
Dolegliwości moje – HR 205, RR bez
zmian.
To co – hialuronidaza.
30
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Lodóweczka 3 opakowania w proszku,
2 opakowania w płynie.
Płyn gęsty, wybieram proszek.
Rozpuszczam fiolkę.
Tłumaczę Pacjentowi, że próba uczuleniowa, niebezpieczeństwo itd.
Próba... Jest ok.
Bawimy się już 40 minut.
Tym razem nie myślę o kawie, już mi
niepotrzebna.
Rozpuszczam...
Tylko gdzie? W sumie wszystko pozamykane....
Zaczynam tam, gdzie robiłem. Końcówka nosa.
Po ok. 0,2 ml Hialuronidazy jakieś 150200 u.
Szok, koncówka nosa zaróżowiła się.
Dolegliwości Pacjenta – marudzi, że
nos będzie znów krzywy.
Dolegliwości moje – HR 195, RR 200.
Uzyskałem tylko ukrwioną końcówkę.
Nos, skrzydełka nosa, gładzizna oraz
policzek nadal biały.
Najchętniej zabrałbym zabawki i poszedł do domu. Odesłał Pacjenta na
SOR, ale tam na pewno nie pomogą.
Biorę się w garść. Rozpuszczam dalej.
Ostrzykuję nos, gładziznę i okolice
otworu podoczodołowego. No bo innego pomysłu nie mam.
Dolegliwości Pacjenta – marudzi, że
dużo „wszczyknięć”.
Dolegliwości moje – na wyczerpaniu

nerwowym.
Minęło około 70 minut.
Co uzyskałem: gładzizna – zbielenie
zmieniło się na marmurkowatość. Nos
– powrót włośniczkowy widoczny, ale
powyżej 2s. Policzek marmurkowaty.
Dolegliwości Pacjenta – prosi o wodę,
odczuwa presję.
Dolegliwości moje – nadal myślę
o ucieczce.
Robię masaż.
Nadal Nitrocard. Widać poprawę.
Wszędzie powrót włośniczkowy około
lub poniżej 2 s.
Decyduje się po 2,5h puścić pacjenta
do domu. Jesteśmy w kontakcie.
Zdjęcia otrzymuję co godzinę. Pogorszenia brak.
Jest następny dzień.
Wiadomość, że odczuwa pieczenia swędzenie w miejscach, gdzie widoczna jest
marmurkowatość. Odczuwa ucisk okolicy skrzydełka nosa.
Dolegliwości moje – RR 200 HR nie
badam.
Umawiamy się na kolejną wizytę.
Badam – nadal widać marmurkowatość, zmiany koloru skóry. Powrót włośniczkowy widoczny. Skrzydełko nosa
nieco zasinione. Próba uczuleniowa.
Decyduję się na Hialuronidazę. Ponownie 3000 u.
Miejsca podania te same.
Podczas zabiegu Pacjent zgłasza ustąpienie dolegliwości.
Ufffffff
Marmurkowatość mniejsza, widoczne
wzmożone zaczerwienienie wcześniej
miejsc marmurkowatych.
Uffffff
Puszczam do domu.
Po kilku godzinach nadal bez dolegliwości. Marmurkowatość ustępuje.
Zobaczymy jutro. Minęło 31 h.....
Minęły 43 h... Pacjentka nie odczuwa
Dolegliwości. W wiadomościach pisze,
że marmurkowatość zniknęła. Dolegliwości – rozpuściła się dolina łez.
Lek. Przemysław Jaczun

KĄCIK SENIORA
Koleżanki i Koledzy, Szanowni Seniorzy
12 marca 2022 r. odbył się Jubileuszowy, a zarazem Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów KPOIL w Toruniu.
Chciałabym przekazać Państwu kilka
informacji dotyczących środowiska seniorów w naszej Izbie.
W okresie poprzedzającym, w naszym okręgu wyborczym, wybraliśmy
spośród siebie siedmioro delegatów.
Są to: Barbara Brendel-Kwiatkowska,
Elżbieta Szyszkowska-Sinica, Bożena
Werner, Małgorzata Kędzierska, Marek
Muszytowski, Władysław Sinica, Antoni
Wachulec. Na Zjeździe reprezentowaliśmy Państwa interesy i zgłosiliśmy kilka
bardzo istotnych postulatów.
Dr Marek Muszytowski zaproponował, by w przyszłorocznym budżecie
Komisji Senioratu i Spraw Socjalnych
dotychczasową kwotę 36.000,00 zł
rocznie (niezmienianą od kilku lat)
zwiększyć o 20.000,00 zł nie wykorzy-

stane w zeszłym roku z powodu pandemii COVID 19.
Dr Marek Muszytowski wnioskował
o uproszczenie procedur wymaganych
dotychczas w prośbach o pomoc finansową. Uważam, że jest to szczególnie
istotne, gdy chodzi o jednorazowy zasiłek losowy, gdy nie ma czasu na gromadzenie dokumentów, a także niejednokrotnie samotnie mieszkający senior
nie jest w stanie sam się z tym uporać.
W tym momencie serdecznie podziękuję tym z Państwa, którzy mając
wiedzę o sytuacji życiowej, mieszkaniowej, zdrowotnej czy potrzebach finansowych kogoś ze znajomych seniorów – informują naszą komisję o tych
problemach. Bez Państwa pomocy nie
moglibyśmy dotrzeć do seniorów potrzebujących wsparcia. Sami seniorzy
niestety nie zgłaszają się do nas często,
nawet musimy ich przekonywać, by po-

zwolili sobie pomóc, bo to rola naszej
Komsji i całej Izby Lekarskiej.

Chciałabym również
przypomnieć o spotkaniu
lekarzy seniorów
na obiedzie w Restauracji
Filmar w Toruniu
w dniu 12 maja br.
o godz. 16.00

W następnym numerze „Meritum”
przekażę uaktualnione informacje dotyczące leczenia uzdrowiskowego.
Na koniec chcę powiadomić, że nadal będę aktywna w Komisji Senioratu
i Spraw Socjalnych, natomiast „stery”
przekazuję w młodsze ręce. Udało mi
się namówić Panią dr Elżbietę Szyszkowską-Sinicę, by teraz Ona przewodniczyła
Komisji. Serdecznie Jej za to dziękuję.
Małgorzata Kędzierska

W sprawach związanych z pomocą dla lekarzy seniorów, prosimy o kontakt
z Panią Agnieszką Lis, tel. 56 655 41 60 w. 18.
KPOIL

Pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów obywateli Ukrainy
Widząc, u wielu lekarzy i lekarzy
dentystów cudzoziemców bezwzględną
potrzebę poprawienia specjalistycznej
medycznej komunikacji językowej –
w mowie i w piśmie – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu
zorganizowała nieodpłatny kurs języka
polskiego. W trakcie intensywnego kursu odbyły się spotkania maksymalnie
8-osobowych grup, 3 razy w tygodniu
po 2 godziny. Wszystkie materiały dydaktyczne zapewniła szkoła językowa.
Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i będą organizowane
w przyszłości. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt:
56 655 41 60 (wewn. 11).
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 marca 2022 r.
zmarła Pani Doktor

Dorota Muraszko-Buczkowska
54 lata

Absolwentka rocznika 1992 AM w Gdańsku.
Lekarz stomatolog specjalistka stomatologii
zachowawczej z endodoncją.
Zawodowo związana ze Szpitalem Specjalistycznym
MATOPAT w Toruniu

Panu Dr. Tomaszowi Buczkowskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci

ŻONY

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 15 kwietnia 2022 r.
zmarła Pani Doktor

Hanna
Stańska-Semmling
74 lata

Absolwentka rocznika 1973 AM w Białymstoku.
Emerytowana lekarz dentysta z Torunia.

Pani Dr Ewie Koch
i Panu Dr. Sławomirowi Koch
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
Koleżance Dr Grażynie Morkowskiej-Pawlak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Pani Dr Marlenie Bojanowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

BRATA
składają Koleżanki i Koledzy
z Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów

składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Pani Dr Dorocie Liwackiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

Pani Dr Grażynie Morkowskiej-Pawlak
i Panu Dr. Zbigniewowi Pawlakowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

BRATA i SZWAGRA
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Panu Dr. Krzysztofowi Adamaszkowi
i Pani Dr Danucie Cybak-Adamaszek
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ
składa w imieniu Delegatury Izby Lekarskiej w Grudziądzu
Jan Kosior – Przewodniczący Delegatury
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Panu Dr. Krzysztofowi Adamaszkowi
i Pani Dr Danucie Cybak-Adamaszek
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 marca 2022 r.
zmarła Pani Doktor

Halina Iżyniec-Karakulska

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 12 kwietnia 2022 r.

87 lat

zmarł Pan Doktor

Absolwentka rocznika 1959 Akademii Medycznej w Poznaniu.
Emerytowana lekarz położnictwa i ginekologii z Torunia.

Robert Sidorczuk
70 lat

Pani Dr Joannie Nowackiej-Apiyo
i Panu Dr. Joelowi Apiyo
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Absolwent rocznika 1980 AM w Białymstoku.
Lekarz anestezjologii i intensywnej terapii.
Zawodowo związany z Regionalnym Szpitalem
Specjalistycznym w Grudziądzu. W 1987 r. ukończył także
wydział stomatologiczny AM w Poznaniu.

MATKI i TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Pani Dr Joannie Nowackiej-Apiyo
i Panu Dr. Joelowi Apiyo
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ
składa w imieniu Delegatury Izby Lekarskiej w Grudziądzu
Jan Kosior – Przewodniczący Delegatury

Panu Dr. Dariuszowi Wojciechowskiemu
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają koleżanki i koledzy z Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla Dzieci w Toruniu

Pani Dr Dorocie Liwackiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego kolegi

Roberta Sidorczuka.
Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Znajomym
składamy wyrazy szczerego współczucia.
Zespół lekarzy anestezjologów z Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 12 kwietnia 2022 r. zmarł w wieku 70 lat
Pan Doktor

ROBERT SIDORCZUK
Lekarz anestezjologii i intensywnej terapii zatrudniony
w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.
Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Znajomym
wyrazy szczerego współczucia
składa, w imieniu Delegatury Izby Lekarskiej w Grudziądzu
Jan Kosior, Przewodniczący Delegatury.

MATKI
składają pracownicy Szpitala Dziecięcego w Toruniu
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KONCERT CHARYTATYWNY

22 MAJA 2022
N I E D Z I E L A

KONCERT
LIZARD KING

TORUŃ
UL. KOPERNIKA 3

GODZ 18.00

DOCHÓD Z BILETÓW ZOSTANIE PRZEKAZANY NA POMOC
OSOBOM POSZKODOWANYM PRZEZ WOJNĘ W UKRAINIE
I ZOSTANIE WPŁACONY NA KONTO POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ
PRZEDSPRZEDAŻ: WWW.BILETYNA.PL 40 PLN
W DNIU KONCERTU W KLUBIE LIZARD KING 40 PLN
W repertuarze koncertu poza piosenkami z płyty „Życie” usłyszą Państwo również wybrane piosenki z płyt poprzednich oraz nowe,
które niebawem pojawią się na kolejnej płycie. Od bossanowy, poprzez blues do ballady, różnorodność kompozycji, bogate aranżacje,
zaproszeni goście – bardzo znani muzycy, którzy wzięli udział w nagraniach – wszystko to zapowiada niezwykle atrakcyjny wieczór.
Myzycy: Jacek Gessek – gitara, wokal, autor tekstów i muzyki I Jacek Bryndal – wokal, gitara basowa (gościnnie)
Anita Kurek – wokal, przeszkadzajki I Mateusz Kurek – gitara, instrumenty klawiszowe, autor aranżacji I Yacek Rodziewicz – saksofon (gościnnie) I Dariusz (Tico) Rokiciński – perkusjonalia I Bartek Staszkiewicz – instrumenty klawiszowe (gościnnie) I Jarosław
Szymeczko – tuba (gościnnie) I Krzysztof Sypek – kontrabas I Sławek Wierzcholski – harmonijka ustna (gościnnie)
Jacek Gessek jest kardiologiem. A jednocześnie w duszy mu gra. Na koncie ma już trzy płyty. Pierwsze dwie to „Serce w usterce”
(2014), dedykowana pacjentom i środowisku kardiologicznemu oraz „Stop” (2016), która ukazała się pod patronatem „Charakterów”,
a jest – jak mówi autor – próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak być dla innych i nie zgubić samego siebie, a także jak być
dla siebie i nie zgubić innych.

PATRONAT HONOROWY – KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W TORUNIU
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