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L.p. Data Wydarzenie Miejsce Uczestnicy

1.
10.05.2022

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej
siedziba KPOIL

członkowie ORL

2. Posiedzenie Komisji Bioetycznej KPOIL członkowie Komisji

3.

12.05.2022

Wiosenny Obiad Lekarzy Seniorów KPOIL
Restauracja Hotelu 

FILMAR
J. Dziadek

4. Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL NIL Warszawa
A. Pacholec

W. Kaatz

5.
12-14.

05.2022
Krajowy Zjazd Lekarzy Warszawa

Delegaci na KZL 
(8 osób)

6. 19.05.2022 Posiedzenie Rady Społecznej SSM w Toruniu SSM Toruń S. Józefowicz

7. 24.05.2022 Posiedzenie Komisji Senioratu i Spraw Socjalnych siedziba KPOIL członkowie Komisji

8. 25.05.2022 Posiedzenie Komisji Kształcenia KPOIL siedziba KPOIL E. Górska-Czpak

9. 28.05.2022 Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka
Barbarka 
k. Torunia

W. Kaatz
P. Jaczun

S. Józefowicz

10. 30.05.2022
Uroczystości pogrzebowe Państwa 
dr dr Eleonory i Kazimierza Bryndal

Kościół i cmentarz delegacja ORL

11. 3.06.2022 Posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej NIL Warszawa W. Kaatz

12. 8.06.2022
Spotkanie z prof. filozofii Panem Januszem 
Sytnik-Czetwertyńskim z Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy

siedziba KPOIL
W. Kaatz
P.Jaczun

13. 13.06.2022 Posiedzenie Prezydium ORL online
członkowie 
Prezydium

14.

14.06.2022

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej

siedziba KPOIL

członkowie ORL

15. Posiedzenie Komisji Bioetycznej KPOIL członkowie Komisji

16. Posiedzenie Komisji Stomatologicznej KPOIL członkowie Komisji

17. 15.06.2022
Spotkanie mediacyjne w sprawie Oddziału 
Hematologii i Transplantacji Szpiku 
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu

siedziba KPOIL
W. Kaatz
P. Hubert

Ł. Wojnowski
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SŁOWO OD REDAKTORA

To już trzeci numer Meritum, który tra-
fia w  państwa ręce odkąd otrzymałem od 
ORL zadanie pełnienia funkcji Redaktora 
Naczelnego. Bardzo dziękuję za pomoc we 
wdrażaniu się do pełnienia tej niełatwej roli 
wszystkim, do których się o nią zwracałem. 

Mam nadzieję, że zauważyli państwo, iż 
powiększyło się grono stałych autorów oraz 
z każdym następnym numerem pozyskuje-
my nowych, aby poszerzać i uatrakcyjniać 
tematykę biuletynu. Bardzo cieszy mnie, 
że pojawiają się listy do redakcji, czekam 
z niecierpliwością na następne. 

W  obecnym numerze postanowiłem 
pójść o  krok dalej. Odświeżyliśmy szatę 
graficzną oraz dzięki pomocy grafika ufam, 
że udało nam się stworzyć bardzo ciekawą 
okładkę. 

Jak można zauważyć motywem wiodą-
cym okładki jest przemijanie, co wiąże się 
bezpośrednio ze śmiercią i  pożegnaniem 
państwa Bryndalów, a  przede wszystkim 
dra Kazimierza Bryndala Prezesa KPOIL 
w latach 1997-2001 r. Moje osobiste wspo-
mnienia, związane z  doktorem, wiążą się 
z pełnią życia, humorem i śpiewem. Jedno 
z powiedzeń doktora, które utkwiło mi w pa-
mięci, kiedy zapytałem co robić z  trudnym 
do rozwiązania problemem, usłyszałem: 
„Róbcie swoje, Panie Kolego”.

Grafika na okładce nawiązuje symbo-
lami bezpośrednio do życia dra Bryndala. 
Osoby, które go znały powinny rozpoznać 
je bez trudu. Pozostali wychwycą je po 
przeczytaniu artykułów poświęconych jego 
osobie. 

Graficznie zaznaczono tematykę innych 
wiodących tekstów aktualnego numeru. 
„Dziel i  rządź” maksyma stara jak świat. 
W  tym wypadku chodzi o dzielenie środo-
wisk samorządów zawodowych. Zróbmy 
wszystko, aby nie dzielić, a  łączyć. Przy-
szłość pokaże czy to się nam udało. 

Ostatnio powitaliśmy w  naszych sze-
regach nowe grono lekarzy pochodzenia 
ukraińskiego. Poznamy historię Tatiany Rzy-
myszkiewicz w artykule „Ukraińska lekarka 
o  byciu lekarzem w  Polsce” – wiadomo 
lekko nie jest! 

Liczę, że zmiana szaty graficznej spotka 
się z życzliwym przyjęciem przez naszą le-
karską społeczność. Czy będzie to zmiana 
na stałe, zależeć to będzie między innymi 
od państwa opinii.

W  ostatnich dniach przedstawicie-
le KPOIL zostali poproszeni o  mediacje 
w  sporze pomiędzy lekarzami Oddziału 
Hematologii i  Transplantacji Szpiku Spe-
cjalistycznego Szpitala Miejskiego a  Dy-
rekcją tego szpitala. Liczę na to, że uda 
się wypracować kompromis, który będzie 
satysfakcjonował wszystkich. W mojej opinii 
w medycynie oprócz możliwości technicz-
nych, farmakologicznych oraz finansowych 
liczy się czynnik ludzki, czyli zespoły ludzi, 
którzy współpracując ze sobą rozumiejąc 
się na co dzień, uzupełniają się pod wzglę-
dem umiejętności i cech charakteru. 

Od wielu lat system finansowania ochro-
ny zdrowia wymusza na świadczących usłu-
gi zdrowotne szpitalach oraz pośrednio 
zespołach lekarsko - pielęgniarskich po-
dejmowanie decyzji opartych głównie o ra-
chunek ekonomiczny a nie wspólne dobro 
czy najnowszą wiedzę medyczną. 

Stwarza to poczucie frustracji w osobach 
wykonujących zawód medyczny, a  tak-
że tworzy coraz większe podziały wśród 
wszystkich pracowników szpitali. Mam na-
dzieję, że tym razem będzie inaczej, czego 
wszystkim szczerze życzę.

Życzę wszystkim udanych wakacji i od-
poczynku od codziennych trosk!

PS. Zachęcam gorąco do obserwowania 
konta KPOIL na facebooku. Mamy już po-
nad 500 obserwujących. Pojawiają się na 
nim aktualne informacje o  wydarzeniach 
w naszym samorządzie.

Show must go on!
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Numer zamknięto 24.06.2022 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania 
tekstów, nie zwraca nadesłanych materiałów, 

nie odpowiada za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam.

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

www.kpoil.torun.pl

Wydawca: Kujawsko- Pomorska Okręgowa 
Izba Lekarska w Toruniu, 

87-100 Toruń, ul. Danielewskiego 6
 56 655 41 60 i 655 41 61

konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
I/O Toruń 63 1240 4009 1111 0000 4484 3364

DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
DLA LEKARZY SENIORÓW
Uprzejmie informujemy, że osobami 

odpowiedzialnymi za kontakty ułatwiają-
ce dostęp do diagnostyki i  leczenia dla 
Lekarzy Seniorów są:

TORUŃ I OKOLICE: 
Dr Anna Raczyńska

 503 054 442, pracuje w Oddziale Kli-
nicznym Kardiologii i Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Toruniu,

Dr n. med. Jacek Gessek

 56 61 00 245 – pracuje w  Specjali-
stycznym Szpitalu Miejskim w  Toruniu, 
Oddział Kardiologii i  Intensywnej Opieki 
Kardiologicznej,

WŁOCŁAWEK I OKOLICE: 
Dr Piotr Tyrjan

 604 616 377

 54 41 29 226, pracuje w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, 
II Oddział Chorób Wewnętrznych. 

Reklamuj się w „MERITUM”
i na stronie izby www.kpoil.torun.pl

KPOIL w Toruniu przyjmuje reklamy do zamieszcze-
nia na stronie internetowej Izby oraz w Biuletynie 

Informacyjnym „MERITUM”. Warunki, zakres i cennik 
zamieszczanych treści dostępne są 

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

Oddział Głównej Biblioteki 
Lekarskiej w Toruniu

 56 622 71 93  www.gbl.waw.pl

Kolegium Redakcyjne 
Biuletynu 

Redaktor Naczelny: 
Sławomir Józefowicz

Członkowie: 
Krzysztof Izdebski

Alicja Cichocka-Bielicka
Jarosław Wanecki

RADA PROGRAMOWA:
Przewodniczący:

Przemysław Jaczun
Członkowie:

Sławomir Badurek
Sławomir Józefowicz

Jan Kosior
Maciej Małecki

Marcin Walewicz

 
www.facebook.com/

 kpoiltorun

INFORMACJE SPIS TREŚCI

KALENDARIUM  ....................................................2

SŁOWO OD REDAKTORA  ...................3

SŁOWO PREZESA
Czy to już polityka?  ........................................................5

WSPOMNIENIE
Odeszła Pierwsza Para 
Toruńskiej Stomatologii ..................................................6
„Chcemë le so zażëc?” – Dr. Bryndala .............8
Nekrolog dr. Kazimierza Bryndala
Nachruf für Dr. Kazimierz Bryndal  .......................9

UCHWAŁY ...................................................................10

GOŚCINNE WYSTĘPY
#zmianastarajakświat  ................................................14

LIST DO REDAKCJI
Pożar  .....................................................................................15

OGŁOSZENIA ...........................................15, 17

STOMATOLOGIA
Co wiecie o Andrzeju? ...............................................16

Z GRUDZIĄDZA

O czym powinien pamiętać lekarz! ..................17

PRAWO I MEDYCYNA
DIVIDE ET IMPERA  ....................................................18

KURSY
Reumatologiczny kwiecień w Toruniu ............20

KĄCIK SENIORA
Spotkanie Seniorów  ...................................................22
Zasady ubiegania się o leczenie 
sanatoryjne ..........................................................................23
Wyniki i analiza Ankiety Komisji 
Senioratu i Spraw Socjalnych .............................23

IMPREZY
Dzień Dziecka na Barbarce  ..................................24

AKTUALNOŚCI
Otwarcie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Specjalistycznym 
Szpitalu Miejskim w Toruniu .................................25

RAZEM Z UKRAINĄ
Lekarka na zmywaku 
dla Polaków była szokiem  .....................................26

ORTOPEDIA
Co nowego w ortopedii małoinwazyjnej? ....28

SPORT
Tenisowa Bielsko-Biała  ............................................30

Z ŻAŁOBNEJ KARTY  .............................32



5
3/2022

MeritumSŁOWO PREZESA

Wojciech Kaatz 
Prezes KPOIL w Toruniu

torun@hipokrates.org

Polityka – z  greckiego sprawy miasta, 
państwa; od polis „miasto – państwo”.

Arystoteles rozumiał politykę, jako rodzaj 
sztuki rządzenia państwem, której celem 
jest dobro wspólne. W  starożytności i  śre-
dniowieczu wywodzono ją ze źródeł praw 
natury bądź woli sił nadprzyrodzonych, a jej 
idealizacja służyła uzasadnianiu nierówno-
prawnych podziałów na uprzywilejowanych 
rządzących i  podporządkowanych ich inte-
resom poddanych.

Współczesna definicja zakłada, że polity-
ka to uzgadnianie zachowań współzależnych 
społeczeństw o  sprzecznych interesach. 
Działalność polegająca na przezwyciężaniu 
sprzeczności interesów i  uzgadnianiu za-
chowań współzależnych grup społecznych 
służąca kształtowaniu i  ochronie ładu spo-
łecznego korzystnego dla tych grup stosow-
nie do siły ich ekonomicznej pozycji i  siły 
politycznych wpływów.

Czy to już polityka?

Realia dowodzą, że polityki korzystnej 
dla wszystkich po równo, zazwyczaj nie ma. 
Polityka obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, 
w  których ludzie kierujący się odmiennymi 
interesami działają wspólnie dla osiągnięcia 
celów, które ich łączą i  konkurują ze sobą, 
gdy cele są sprzeczne. Takie dążenie do 
udziału we władzy lub do wywierania wpływu 
na podział władzy.

Demokracja – z  greckiego demos: lud 
i kratos: władza; inaczej ludowładztwo czyli 
rządy ludu.

Typ ustroju państwa zakładający udział 
obywateli w  sprawowaniu władzy. Są dwa 
podstawowe warianty demokracji: bezpo-
średni – obywatele bezpośrednio i  aktyw-
nie uczestniczą w  podejmowaniu decyzji 
politycznych i pośredni – władza polityczna 
sprawowana jest pośrednio przez wybiera-
nych przedstawicieli.

Według minimalistycznej teorii demo-
kracji zakładającej wyłącznie typ przed-
stawicielski, demokracja to system rządów 
i forma sprawowania władzy, w której źródło 
władzy stanowi wola większości obywate-
li. Jedyną rolą obywateli jest ustanowienie 
władzy w drodze wyborów.

Z  demokracją nie ma co dyskutować. 
Wygrywa większość. Szable. Zawsze. Mo-
żemy się z werdyktem nie zgadzać, ale na-
leży go przyjąć. Uszanować. Ja przyjmuję. 
Otwieram tradycyjny studniowy okres prób-
ny. Okres ochronny. Kredyt największego 
zaufania. Wszak idzie o  rzecz dla nas naj-
ważniejszą, o naszą lekarską rodzinę, nasze 
środowisko, nasz samorząd.

Podzielę się jednak z Państwem pewnymi 
reminescencjami i  uwagami, których pomi-
nąć nie sposób. Regulaminy i zasady, które 
tworzymy zgodnie z  „literą prawa” należy 
szanować. Należy ich przestrzegać. Jeśli 

tego sami nie robimy dajemy sami sobie, 
ale przede wszystkim na zewnątrz, bardzo 
niebezpieczny sygnał. Taka, delikatnie mó-
wiąc, falandyzacja czy relatywizacja rzeczy-
wistości otwiera wiele niebezpiecznych drzwi 
i furtek, i wzmaga zakusy do „gmerania” przy 
samorządności, i co tu dużo mówić, podwa-
ża fundamenty społeczeństwa obywatelskie-
go. Samorząd adwokacki już odczuwa tego 
pewne skutki w postaci poselskich zapytań 
i interpelacji.

Rzecz kolejna – reprezentacja środowiska 
lekarskiego w Naczelnej Radzie Lekarskiej. 
Ponad 80% członków obecnej NRL rekrutuje 
się z kilku zaledwie izb okręgowych, których 
w Polsce jest 24.

Nowy Prezes NRL, któremu gratuluję wy-
boru i  życzę wiele determinacji i  sukcesów 
na tym trudnym stanowisku, na pierwszym 
posiedzeniu NRL powołał zespół do spraw 
składki lekarskiej, który ma, jak przypusz-
czam w  trybie pilnym, wypracować sposób 
i zasady jej waloryzacji (podniesienia).

Ale, aby nie było tylko smutno i pesymi-
stycznie, przekazuję także dobre wieści dla 
naszego środowiska. Na wniosek „Torunia” 
zmniejszono obecny odpis składki na NRL 
z 15% do 10%. To mocny zastrzyk gotów-
ki dla izb okręgowych, zwłaszcza małych 
i średnich, w tym naszej. Kolejny krok i etap 
dewizy, którą wyznaję: składka powinna wra-
cać bezpośrednio do nas lekarzy i  lekarzy 
dentystów. Inicjatywa spotkała się z popar-
ciem, zdecydowanej większości delegatów 
na Krajowym Zjeździe Lekarzy, zresztą ko-
munikowaliśmy tę kwestię od dawna.

Życzę Państwu nieco spokojniejszych 
chwil wakacyjnych. Odpoczynku i  czasu 
spędzonego w gronie najbliższych.

Carpe diem!
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Kazimierz Bryndal urodził się w Toruniu 26 
grudnia 1929 r. Podczas okupacji hitlerow-
skiej, w 1942 r., jego rodzice – Jan i Helena 
zostali aresztowani. Ojciec zmarł w dwa lata 
później w  obozie jenieckim w  Pile, a  mat-
ka przebywała w  obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu do końca wojny. Kilkunastolet-
ni wówczas Kazimierz skierowany został na 
roboty przymusowe i pracował jako parobek 
w  jednej z kaszubskich wsi. Po wyzwoleniu 
wrócił do Torunia, gdzie rozpoczął naukę 
w  Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, by 
w 1948 r. zdać maturę i w  rok później roz-
począć studia stomatologiczne w nowopow-
stałej na ziemiach odzyskanych Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie. Otwarcie 
uczelni miało miejsce w 1948 r., a przekształ-
cenie w  Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w 2010 r. Koledzy i Koleżanki z roku szybko 
docenili jego urok osobisty oraz predyspozy-
cje przywódcze i już po pierwszym miesiącu 
studiów wybrali na starostę roku. 

Po ukończeniu nauki wrócił do rodzinne-
go miasta, przez blisko rok (na przełomie lat 

Odeszła Pierwsza Para 
Toruńskiej Stomatologii. 

WSPOMNIENIE

zdjęcia: Zbigniew Filipiak, Paulina Komorowska

1952-1953) pracował w  Referacie Rucho-
mych Ambulansów Dentystycznych Wydzia-
łu Zdrowia w Bydgoszczy. 

Ruchome ambulansy docierały do tych 
zakątków województwa bydgoskiego, w któ-
rych nie istniały jeszcze stacjonarne placówki 
służby zdrowia. Rejony te, najczęściej wiej-
skie PGR-y, bądź spółdzielnie produkcyjne, 
skupiały masę zaniedbanej przez lata lud-
ności o wielkim zapotrzebowaniu na usługi 
medyczne. Praca w  ambulansie była więc 
dla młodych adeptów sztuki dentystycznej 
sporym wyzwaniem. Wybrani absolwenci 
kierowani byli przez Komisję Pracy w formie 
nakazu, pod rygorem półrocznej kary wię-
zienia i grzywny równej półrocznej wypłacie 
w przypadku uchylania się od obowiązku.

Jako ambulansy służyły wtedy prymitywne 
pojazdy z demobilu, bez zasilania elektrycz-
nego i bez bieżącej wody. Praca odbywała 
się przy świetle dziennym lub oświetleniu 
pochodzącym z lamp naftowych. Procedury 
przeprowadzano bez rękawiczek, znieczula-
nia podawano wielorazowego użytku szkla-

nymi strzykawkami z igłami, które dezynfeko-
wano – podobnie jak i kleszcze ekstrakcyjne 
– denaturatem. Leczenie możliwe było przy 
użyciu wiertarki nożnej zasilanej rytmiczny-
mi ruchami pedału. Ubytki próchnicowe wy-
pełniano amalgamatem mieszanym ręcznie 
w moździerzu, więc jego konsystencja była 
tym lepsza, im bardziej doświadczona osoba 
dozowała rtęć i opiłki srebra. 

Z czasem flotę ambulansów zasiliły także 
nowocześniejsze jednostki – świetnie wypo-
sażone (jak na ówczesne czasy), busy zagra-
nicznego pochodzenia. Wewnątrz znajdował 
się już fotel z elektryczną wiertarką, lampa, 
spluwaczka, woda w kranie i sterylizator. 

Od 1954 r., przez 18 lat, doktor Kazimierz 
Bryndal pracował w ambulatorium przy cu-
krowni w Chełmży jako zakładowy dentysta. 
Jego prężna działalność została dostrzeżona 
przez ówczesne władze Torunia, co pozwoli-
ło na rozpoczęcie blisko 40 letniej misji two-
rzenia w Toruniu leczniczych i edukacyjnych 
placówek na wysokim poziomie.

Życiorysy doktora Kazimierza Bryndala oraz jego 
małżonki, doktor Eleonory Sobieckiej-Brynal to 

obrazy z minionej epoki toruńskiej stomatologii. 
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W  1968 r. powołany został na stano-
wisko inspektora stomatologii na miasto 
i powiat toruński, następnie w  latach 1971-
1975 piastował funkcję kierownika Wydziału 
Zdrowia i  Opieki Społecznej przy Urzędzie 
Miejskim w Toruniu. Równocześnie w latach 
1967-1971 pracował w Miejskiej Przychodni 
Obwodowej w Toruniu organizując, a następ-
nie zarządzając protezownią dentystyczną. 
Gdy wprowadzono w Polsce system specja-
lizacji lekarskich w  1974 r, doktor wspierał 
powstanie Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego Studium Stomatologiczne-
go w Toruniu, którego ekipę naukową zasiliła 
kadra profesorska z Łodzi. Placówka ta miała 
charakter dydaktyczno-leczniczy, prowadziła 
kursy kształcenia podyplomowego dla leka-
rzy dentystów i  leczenie pacjentów. Doktor 
Kazimierz Bryndal od 1975 piastował tam 
funkcję dyrektora administracyjnego. 

Brał także czynny udział w  tworzeniu 
kierunków kształcących personel pomocni-
czy dla stomatologów (takich jak: technik 
dentystyczny, asystentka stomatologiczna, 
higienistka stomatologiczna) w Medycznym 
Studium Zawodowym w Toruniu, gdzie jako 
specjalista protetyki wykładał materiało-
znawstwo dla techników dentystycznych.

Przez kolejne lata na bazie CMKP Stu-
dium Stomatologicznego zorganizował pręż-
nie działającą do dziś wielospecjalistyczną 
placówkę stomatologiczną (obecnie od 
2011  r, wchodzącą w  skład Regionalnego 
Centrum Stomatologii w Toruniu). W 1985 r. 
pion naukowo-dydaktyczny CMKP Studium 
Stomatologicznego został wcielony do war-
szawskiego Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego, natomiast lecznica 
zyskała status Wojewódzkiej Przychodni 
Stomatologicznej, a  od 1998 r. Samodziel-
nego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii 
w Toruniu. Doktor Kazimierz Bryndal prowa-
dził ją na stanowisku dyrektora do emerytury, 
na którą przeszedł w 2009 w wieku osiem-
dziesięciu lat.

Aktywnie działał także w  strukturach 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 
Początkowo główna siedziba PTS znajdo-

wała się w ówczesnej stolicy województwa 
– Bydgoszczy, co wiązało się z uciążliwością 
cyklicznych wyjazdów lekarzy toruńskich na 
zebrania. W momencie powstania wojewódz-
twa toruńskiego doktor Kazimierz Bryndal 
doprowadził do powstania w 1975 r. Oddzia-
łu Toruńskiego PTS, którego był wieloletnim 
prezesem. 

Pozostawał także przewodniczącym 
komitetu organizacyjnego odbywającej się 
cyklicznie od 1994 r. Toruńskiej Konferencji 
Stomatologicznej łączonej z Targami Stoma-
tologicznymi Expodent w Toruniu.

Istotną w  zasługach była również dzia-
łalność w  lokalnym samorządzie lekarskim. 
W 1989 r. współtworzył Kujawsko-Pomorską 
Okręgową Izbę Lekarską w  Toruniu. Przez 
szereg lat brał czynny udział w  jej pracach, 
sprawował stanowisko prezesa KPOIL (1997-
2001), wiceprezesa KPOIL (1993-1997, 
2001-2009). Jako przewodniczący Komisji 
Współpracy z  Zagranicą KPOIL nawiązał 
bliską współpracę z Izbą Lekarską z Getyn-
gi, miasta partnerskiego Torunia. Pozostawał 
też członkiem Komisji Stomatologicznej oraz 
Komisji Kształcenia KPOIL. 

Działał aktywnie także w ogólnopolskim 
samorządzie lekarskim jako członek Komisji 
Stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej 
oraz Komisji Współpracy z Zagranicą NIL. 

Był laureatem licznych odznaczeń, na-
gród i  wyróżnień, m.in. Krzyża Kawaler-
skiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego 
Krzyża Zasługi, tytułu „Pro Gloria Medici” 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej, odznaczenia „Meritus Pro Medicis” 
Naczelnej Izby Lekarskiej, a  także Nagrody 
im. Andrzeja Janusza Fortuny za zasługi dla 
polskiej stomatologii. W  2009 r. otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia i medal 
Thorunium.

Prywatnie dwukrotnie żonaty.
Z małżeństwa z Zofią (także stomatolo-

giem, zmarłą w 1978 r.) ma dwóch synów: 
Rafała Bryndala – dziennikarza i  satyryka 
oraz Jacka Bryndala – muzyka zespołu Ko-
branocka i Atrakcyjny Kazimierz. 

Również małżeństwo z Eleonorą zaowo-
cowało dwójką synów. Michał Bryndal jest 
perkusistą zespołu Sofa i VooVoo a Jakub 
Bryndal – raperem i producentem muzycz-
nym.

Eleonora Sobiecka-Bryndal urodziła się 
29 sierpnia 1950 r. w Gostyninie, jako córka 
Jana Sobieckiego i  Janiny z  domu Lewan-
dowskiej. Ukończyła studia stomatologiczne 
na Akademii Medycznej w  Łodzi w  1974  r. 
W  latach 1974-1999 była zatrudniona 
jako specjalista protetyki stomatologicznej 
w  Centrum Medycznym Kształcenia Pody-
plomowego Studium Stomatologicznym, 
a dalej w Wojewódzkiej Przychodni Stoma-
tologicznej w Toruniu. 

Ukończyła również studia podyplomowe 
na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu. Po reformie systemu 
finansowania ochrony zdrowia w  Polsce, 
mającej na celu decentralizację rozliczeń, 
powstały w  1999 r. Kasy Chorych – prze-
kształcone w 2003 r. w Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Doktor Eleonora Sobiecka-Bryndal 
od samego początku pracowała w  Kujaw-
sko-Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych 
(później NFZ) na stanowisku starszego spe-
cjalisty w dziale kontroli. 

Od zawiązania struktur Izby Lekarskiej 
w  Toruniu, brała udział w  pracach Komisji 
Stomatologicznej i Rewizyjnej. Działała tak-
że w  Toruńskim Oddziale Polskiego Towa-
rzystwa Stomatologicznego. Była również 
członkiem Zrzeszenia Kaszubskiego oraz 
piastowała funkcję ławnika w Sądzie Okrę-
gowym w Toruniu.

Prywatnie od 1982 r. była żoną doktora 
Kazimierza Bryndala.

Dla wielu pokoleń stomatologów oboje 
byli uznanymi autorytetami. Rozumieli spe-
cyfikę zawodu, który poznali od podszewki 
poprzez własne doświadczenia stając się 
z czasem tak zgranym duetem, że wydawał 
się być całą orkiestrą: dentyści-praktycy, na-
uczyciele, organizatorzy, kierownicy, dyrek-
torzy, prezesi, dyplomaci, samorządowcy, 
konferansjerzy i działacze społeczni, słowem 
nasi mistrzowie. 
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Doktor Kazimierz, przez bliskich zwany 
Kazkiem, był nie tylko wybitnym organizato-
rem, sprawnie zarządzającym dużymi zaso-
bami ludzkimi, ale i świetnym mówcą. Jako 
człowiek o  szerokich horyzontach potrafił 
swobodnie prowadzić rozmowy na najróż-
niejsze tematy. Z  łatwością posługiwał się 
językiem niemieckim i  kaszubskim. Wielu 
spośród tych, którzy mieli zaszczyt poznać 
go bliżej, pamięta z pewnością jego zabaw-
ne opowieści, dowcipne pointy oraz… grę na 
łyżkach. 

Doktor Eleonora, przez bliskich zwa-
na Olą, urzekała naturalnością. Nie miała 
w sobie cienia tzw. dostojeństwa, wyższości 
wobec innych, choć była przecież powa-
żaną osobą i  sprawowała ważne funkcje. 
Spontaniczna, otwarta na innych, rzeczowa 
w swych wypowiedziach i obdarzona dużym 
poczuciem humoru z nutką autoironii.

Małżeństwo Kazimierza Brynala i  Ele-
onory Sobieskiej-Bryndal było wspaniałym 
przykładem jedności. 

Kazimierz Brynadal zmarł 21 maja 2022 r. 
Następnego dnia – 22 maja 2022 r. odeszła 
Eleonora Sobiecka-Bryndal. 

Zostali pochowani wspólnie na cmentarzu 
przy ul. K. I. Gałczyńskiego w Toruniu.

Ich odejście krok w krok nasuwa na myśl 
cytat: „Nie wystarczy pokochać, trzeba jesz-
cze umieć tę miłość przenieść przez całe 
życie.” (K. I. Gałczyński) 

lek. dent. Małgorzata 
Łysiak-Seichter

Kazimierz Bryndal wręcz manifestacyjnie 
podkreślał swoje głębokie związki z Kaszu-
bami i kaszubszczyzną. Doskonale mówił po 
kaszubsku. Znajomość tego języka, który od 
2005 roku ma status języka regionalnego, 
wyniósł z okresu wojny. Pozbawiony opieki 
rodzicielskiej: ojciec po aresztowaniu przez 
Niemców znalazł się w  obozie jenieckim 
w  Pile, gdzie zmarł zaś matka do końca 
wojny była w obozie koncentracyjnym – zna-
lazł schronienie i opiekę w okolicach Kartuz, 
w samym sercu Kaszub.

Aktywnie angażował się w działania śro-
dowiska kaszubskiego w Toruniu. W połowie 
lat siedemdziesiątych XX w. uczestniczył 
w  pierwszej, nieudanej próbie utworzenia 
w Toruniu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Siłą rzeczy nie mogło go 
zabraknąć przy kolejnej, już udanej próbie 
powołania Oddziału ZKP w 1981 r., w okre-
sie karnawału „Solidarności”. Figuruje wśród 
członków założycieli toruńskiej placówki, tej 
największej i najdłużej działającej organizacji 
regionalnej na Kaszubach i Pomorzu. Przez 
kilka kadencji, pomimo rozlicznych obowiąz-
ków zawodowych, znajdował czas na zasia-
danie w  zarządzie Oddziału. W  ostatnim 
okresie przynależności do Zrzeszenia prze-
wodniczył oddziałowej komisji rewizyjnej. 

WSPOMNIENIE

Dzięki jego staraniom w sali Wojewódz-
kiego Centrum Stomatologii przy ul. Przed-
zamcze 10 w 2001 r. po raz pierwszy zorga-
nizowano spotkanie noworoczne toruńskich 
zrzeszeńców. Był też pomysłodawcą nawią-
zania współpracy toruńskiego oddziału ZKP 
z Komisją Historyczną Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, dzięki 
czemu niemal przez 20 lat obie organizacje 
zwoływały wspólne zebrania. Zawsze moż-
na było liczyć na jego niezawodną obecność 
na spotkaniach i imprezach zrzeszeniowych, 
które okraszał humorem i dobrym słowem. 
Bardzo lubił opowiadać kaszëbsczi szpôrtë 
(żarty po kaszubsku). No i  wiedno bëło: – 
„Chcemë le so zażëc?” (No i  zawsze było: 
– „Zażyjemy tabaki?”). To zapytanie, ma na 
Kaszubach głęboki sens kulturowy. Jest wy-
razem sympatii i otwarcia, zaproszeniem do 
przyjacielskiej rozmowy i głębokiego przeży-
cia spotkania z drugim człowiekiem. I wła-
śnie to wszystko znaczyło dla Kazimierza.

Lubòtny Drëchu – spij w ùbëtkù! 
(Drogi Przyjacielu – spoczywaj w pokoju!)

Jan Wyrowiński
Prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

„„Chcemë le so zażëc?”
– doktora Bryndala
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Nekrolog dr. Kazimierza Bryndala
Nachruf für Dr. Kazimierz Bryndal

Getyńskie stowarzyszenie lekarzy głęboko ubolewa nad 
śmiercią kolegi i przyjaciela dr. Kazimierza Bryndala oraz jego 
ukochanej żony. 

Dr. Bryndal był jednym z ojców założycieli partnerstwa mię-
dzy Izbami Lekarskimi w Toruniu i Getyndze. Od 1990 roku 
z ogromną aktywnością i osobistym zaangażowaniem napeł-
niał on to partnerstwo życiem.  Współorganizował i uczest-
niczył w  19 wspólnych spotkaniach koleżanek i  kolegów, 
zarówno w Toruniu, jak i w Getyndze. 

Wieloletni Prezydent Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekar-
skiej za swoje zasługi otrzymał w  2001 roku honorową 
odznakę niemieckiego środowiska lekarskiego, najwyższą 
odznakę Federalnej Izby Lekarskiej. Wyróżnione zostało, 
że dr. Bryndal w wybity sposób przysłużył się zdrowiu lud-
ności, a  także porozumieniu i  wymianie między lekarkami 
i lekarzami obu narodów. 

Straciliśmy kolegę, który poprzez swoją rozległą wiedzę, 
niestrudzony entuzjazm, przyjacielski sposób bycia oraz ciągle 
ożywczy humor pozostawił za sobą niezapomniane wrażenie. 
Poprzez to był nie tylko szczególnym kolegą, ale dla wielu 
koleżanek i kolegów tutaj w Getyndze stał się przyjacielem. 

Getyńskie stowarzyszenie lekarzy będzie czciło jego pa-
mięć. Myślami jesteśmy przy jego rodzinie. 

W imieniu wszystkich koleżanek i kolegów w Getyndze, 
Dr. Stephan Bartels       Dr. Christian Krause-Gründel

Die Göttinger Ärzteschaft bedauert zutiefst den Tod des Kollegen 
und Freundes Dr. Kazimierz Bryndal und seiner lieben Frau.

Dr. Bryndal war einer der Gründungsväter der Partnerschaft zwi-
schen den Ärztekammern in Torun und Göttingen. Seit 1990 hat er 
diese Partnerschaft mit enormer Aktivität und persönlichem Einsatz 
mit Leben erfüllt. 19 gemeinsame Treffen von Kolleginnen und Kol-
legen sowohl in Torun als auch in Göttingen hat er mit organisiert 
und begleitet.

Für seine Verdienste wurde der langjährige Präsident der Kuja-
wisch-Pommerschen Ärztekammer 2001 mit dem Ehrenzeichen der 
deutschen Ärzteschaft, der höchsten Auszeichnung der Bundesärzte-
kammer ausgezeichnet. Hervorgehoben wurde, dass sich Dr. Bryndal 
in herausragender Weise um die Gesundheit der Bevölkerung und um 
die Verständigung und den Austausch zwischen Ärztinnen und Ärzten 
beider Nationen verdient gemacht hat.

Wir haben einen Kollegen verloren, der mit seinem umfangreichen 
Wissen, seinem unermüdlichen Elan, seiner freundlichen Art und se-
inem stets belebenden Humor einen unvergesslichen Eindruck hinter-
lassen hat. So ist er nicht nur ein besonderer Kollege gewesen, sondern 
vielen Kolleginnen und Kollege hier in Göttingen zum Freund geworden.

Die Göttinger Ärzteschaft wird ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Hin-
terbliebenen.

 
Stellvertretend für alle Göttinger Kolleginnen und Kollegen

Dr. Stephan Bartels       Dr. Christian Krause-Gründel
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UCHWAŁA Nr 30/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie objęcia patronatem

Na podstawie art. 5 pkt 13 i 24 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z  2021 r. poz. 1342 ze zm.) i  Uchwały Nr 10/
VIII/2020 ORL z 11.02.2020 r. w sprawie Regu-
laminu obejmowania patronatem honorowym, 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

obejmuje patronatem honorowym koncert cha-
rytatywny na pomoc uchodźcom z objętej woj-
ną Ukrainy, który odbędzie się 22 maja 2022 r. 
o godz. 18.00 w Klubie Muzycznym „Lizard King” 
w Toruniu przy ul. Kopernika 3. 

2. Cały dochód z  biletów zostanie prze-
znaczony, poprzez Polską Akcję Humanitarną, 
uchodźcom ukraińskim. 

3. Organizatorem koncertu jest Pan dr n. 
med. Jacek Gessek, a wraz z nim wystąpią zna-
ni toruńscy muzycy w tym Sławek Wierzcholski, 
Jacek Bryndal i Mateusz Kurek. 

4. Wnioskodawca tj. dr n. med. Jacek Gessek 
złożył oświadczenie o przyjęciu warunków „Re-
gulaminu obejmowania patronatem honorowym 
KPOIL w Toruniu”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 31/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie objęcia patronatem

Na podstawie art. 5 pkt 13 i 24 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 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 honoro-
wym; uchwala się, co następuje:

§ 1.
ORL w Toruniu obejmuje patronatem honoro-

wym Prezesa ORL III Krajową Konferencję diagno-
styki obrazowej chorób reumatycznych i monitoro-
wania leczenia biologicznego, która odbędzie się 
w dniach 22-23 kwietnia 2022 r. w Toruniu. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX KADENCJA 

UCHWAŁA Nr 1/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia składu Prezydium ORL 
w IX kadencji 2022-2026

UCHWAŁY

Na podst. art. 25 pkt 9 ustawy z  dnia 
2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1342 ze zm.); uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomor-

skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu posta-
nawia, że Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w IX kadencji 2022-2026 stanowić będzie 9 osób, 
w tym:
• Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
• 4 Wiceprezesów ORL,
• Skarbnik ORL,
• Sekretarz ORL,
• 2 Członków ORL.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podst. art. 26 ust. 2 ustawy z  dnia 
2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1342 ze zm.) oraz § 28 regulaminu wybo-
rów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 
r. w  sprawie regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i  try-
bu odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w  tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych; uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu wybrała 

Komisję Skrutacyjną w składzie:
Przewodniczący: – Marcin Walewicz
Członkowie: – Lidia Zaleska 
 – Ewelina Górska-Czpak
w celu przeprowadzenia wyborów:

• Wiceprezesów ORL,
• Sekretarza ORL,
• Skarbnika ORL,
• Członków Prezydium ORL.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru Prezydium ORL 
w IX kadencji 2022-2026

Na podst. art. 26 ust. 2 ustawy z  dnia 
2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1342 ze zm.); uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska Kujawsko-Pomor-

skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu wybra-
ła, na IX kadencję 2022-2026, Prezydium ORL 
w składzie:
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 Chrup-

czak,
7. Skarbnik ORL – lek. Stanisław Hapyn,
8. Członek Prezydium ORL 
 – lek. Sławomir Józefowicz,
9. Członek Prezydium ORL – lek. Piotr Kowalski.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Redaktora Naczelnego 
Biuletynu MERITUM

Na podstawie art. 25 pkt 10 i 16 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1342 ze zm.); uchwala się, co na-
stępuje:

§ 1.
Funkcję Redaktora Naczelnego Biuletynu 

MERITUM, na czas IX kadencji 2022-2026, 
Okręgowa Rada Lekarska powierza Panu dr. 
Sławomirowi Józefowiczowi.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania kierujących 

Delegaturami

Na podst. art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grud-
nia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1342 ze zm.); uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu powołuje 

następujące osoby, jako kierujące Delegaturami 
w IX kadencji 2022-2026 i czyni je odpowiedzial-
nymi za prace delegatur:
1. Delegatura we Włocławku 
 – lek. dent. Anita Pacholec,
2. Delegatura w Grudziądzu – lek. Jan Kosior.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA Nr 6/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie uprawnienia do podejmowania 
decyzji finansowych, administracyjnych 

i prawnych

Na podst. art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2.12. 
2009  r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1342 ze zm.); uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska KPOIL w Toruniu 

ustanawia na czas IX kadencji 2022-2026 niżej 
wymienione osoby, jako pełnomocne do podej-
mowania decyzji finansowych, administracyjnych 
i prawnych z zakresu działania Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu:
1) lek. dent. Wojciech Kaatz – Prezes Okręgowej 

Rady Lekarskiej,
2) lek. Przemysław Jaczun – Wiceprezes Okrę-

gowej Rady Lekarskiej,
3) lek. Stanisław Hapyn – Skarbnik Okręgowej 

Rady Lekarskiej.
2. W/w  reprezentacja trzech osób podejmuje 

decyzje finansowe, administracyjne i prawne 
w dowolnym układzie dwóch osób.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru Kanclerza Kapituły 
Odznaczenia i Tytułu „Pro Gloria Medici”

Na podst. art. 25 pkt 10 ustawy z  dnia 
2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1342 ze zm.) oraz pkt 7 Załącznika do 
Uchwały ORL Nr 93/VI/2010 z dnia 27.05.2010 r. 
w sprawie zmian w zakresie zasad przyznawania 
Odznaczenia i Tytułu Pro Gloria Medici; uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się wyboru Kanclerza Kapituły 

Odznaczenia i  Tytułu Pro Gloria Medici powie-
rzając tę funkcję Panu drowi Piotrowi Hubertowi.

2. Kadencja Kanclerza Kapituły Odznaczenia 
i Tytułu Pro Gloria Medici wygasa z upływem IX 
kadencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Problemowych 
KPOIL w kadencji 2018-2022

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grud-
nia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1342 ze zm.); uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska KPOIL w Toruniu 

powołuje na czas IX kadencji 2022-2026 nastę-
pujące Komisje Problemowe:

L.p. / Nazwa Komisji / Przewodniczący Ko-
misji

1. Komisja Etyki Lekarskiej / Pan dr Piotr Hubert
2. Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształ-

cenia / Pani dr Ewelina Górska-Czpak
3. Komisja Praktyk Prywatnych i Rejestracji Le-

karzy / Pani dr Krystyna Chrupczak
4. Komisja Stomatologiczna / Pani dr Anita Pacho-

lec
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

§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczących Komisji 

do przedstawienia kandydatów do składów ko-
misji i ramowego planu działania.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie skierowania lekarza 

do odbycia stażu podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z  dnia 
2.12.2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1342 ze zm.), art. 15 ust. 6a usta-
wy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i  lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 
ze zm.) oraz § 4  rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 
podyplomowego lekarza i  lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z  2014 r. poz. 474 ze zm.); uchwala się, 
co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu kieru-

je, z  dniem 1.05.2022 r., do odbycia dalszej 
części stażu podyplomowego w Regionalnym 
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. W. Biegań-
skiego w  Grudziądzu, lekarza posiadającego 
prawo wykonywania zawodu lekarza w  celu 
odbycia stażu podyplomowego wydane w dniu 
9.09.2021 r. przez Bydgoską Izbę Lekarską 
w Bydgoszczy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzo-

wi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2022 r.

UCHWAŁA Nr 10/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warun-
ków kształcenia podyplomowego lekarzy 

Na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy z 2.12. 
2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 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 (t.j. 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 
ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. o potwierdzenie 
spełniania warunków do prowadzenia kształcenia 
podyplomowego lekarzy, uchwala się, co nastę-
puje:

§ 1.
Potwierdza się warunki do prowadzenia 

kształcenia podyplomowego określone w art. 19 
ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty w okresie od 02.06.2022 do 05.06.2022, na 
obszarze KPOIL w Toruniu, w przedmiocie i za-
kresie obejmującym – Podnoszenie jakości opieki 
zdrowotnej, wymiana doświadczeń i uzupełnienie 
wiedzy o najnowsze wyniki badań i  nowe tren-
dy zarządzania, zagadnienia kliniczne związane 
ze specyfiką problemów występujących w  co-
dziennej praktyce lekarzy rodzinnych. Zakres 
kształcenia obejmuje ogólną problematykę, jak 
również studia przypadków opracowane w opar-
ciu o najnowsze doniesienia naukowe wykorzy-
stywane w codziennej pracy lekarzy rodzinnych, 
na podstawie przedłożonego planu (programu) 
kształcenia, realizowanego w  określonych pla-
nem formach i  trybie kształcenia, przez osoby 
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, pro-
wadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do 
prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po 
jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadane-
go wewnętrznego systemu oceny jakości kształ-
cenia - przez ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o.

§ 2.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wnie-

sienia 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 k.p.a. organ 
odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały 
jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
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UCHWAŁA Nr 11/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 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 2.12.2009 r. o izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.); uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie opiniu-

je kandydatury:
1) Pani dr hab. n. med. Iwony Sadowskiej-

-Krawczenko, prof. UMK do pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w  dziedzinie neo-
natologii,

2) Pani dr n. med. Marzanny Wesołowskiej 
do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie neurologii dziecięcej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL  w Toruniu
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr 29/VIII/2022
ORL z 8 marca 2022 r.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z  dnia 
2.12.2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1342 ze zm.)

§ 1.
W  § 2 Uchwały Nr 29/VIII/2022 Okręgowej 

Rady Lekarskiej w Toruniu z dnia 8 marca 2022 
r. dokonuje się zmian o treści:

1) nazwę „Zespół ds. Pomocy Ukraińskim Le-
karzom Uchodźcom” zastępuje się „Zespół ds. 
Pomocy Lekarzom i Obywatelom Ukraińskim”;

2) ze składu skreśla się dra n. med. Andrzeja 
Kunkla, a w jego miejsce wpisuje się dra Sławo-
mira Józefowicza.

§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez 

zmian.

STANOWISKO Nr 1/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie sytuacji w publicznej opiece 
stomatologicznej

Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu, w ślad 
za licznymi stanowiskami i  apelami Prezydium 
NRL czuje się w obowiązku podkreślić niezwy-
kle trudną sytuację, z  jaką mamy do czynienia 

w  opiece stomatologicznej finansowanej ze 
środków publicznych. Obecny wzrost kosztów 
prowadzenia działalności leczniczej pogłębił 
tylko dramatyczny poziom braku rentowności 
kontraktów stomatologicznych. W obliczu obec-
nych wyzwań, utrzymujące się od lat niedofinan-
sowanie kontraktów stomatologicznych, wysoka 
inflacja przekładająca się na pogorszenie sytuacji 
finansowej wielu rodzin, grozi całkowitym zała-
maniem publicznej stomatologii.

Zaznaczyć należy, że efektem wielomiesięcz-
nych prac są gotowe do wdrożenia Opracowania 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfi-
kacji dotyczące:

1) świadczeń chirurgicznych i  periodontolo-
gicznych oraz 

2) wyceny wymiany wypełnienia amalgama-
towego i  świadczeń opracowania i wypełniania 
ubytków, które również mogą być wdrożone po 
niezbędnych modyfikacjach.

Niezwłocznej interwencji wymaga również 
nierentowna i niewydolna przez to opieka orto-
dontyczna, jak też utrudniony dostęp do stoma-
tologicznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

Narodowy Fundusz Zdrowia rezygnuje z po-
stępowań konkursowych i  propozycjami kolej-
nych aneksów stara się zapewnić formalne po-
krycie potrzeb opieki stomatologicznej. Należy 
wyraźnie podkreślić, że takie zabezpieczenie jest 
wyjątkowo iluzoryczne. Jeśli świadczeniodawcy 
nie odmawiają podpisywania tych aneksów, to 
jedynie z uwagi na perspektywę zmian w wyce-
nach i  skorzystają z przysługującego im prawa 
wypowiedzenia umowy, jeśli perspektywa ich 
wdrożenia będzie się oddalać. Toteż z liczby tak 
przedłużonych umów nie należy wyciągać żad-
nych wniosków, co do stopnia zabezpieczenia 
wzrastających potrzeb zdrowotnych w  opiece 
stomatologicznej.

UCHWAŁA Nr 13/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Na podstawie 5 pkt 19 ustawy z 2.12.2009 r. 
o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) 
oraz Uchwały 7/XXXIII/2015 Okręgowego Zjaz-
du 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 zapo-

znaniu się z trudną sytuacją zdrowotną i material-
ną lekarza z Torunia, postanawia przyznać zapo-
mogę finansową w kwocie 300,00 PLN (słownie: 
trzysta zł 00/100) miesięcznie, płatną przez 1 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy 
z  2.12.2009  r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1342 ze zm.) i art. 15 ust. 6 usta-
wy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i  lekarza 
dentysty (t.j. Dz.U. z  2021 r. poz. 790 ze zm.); 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu pozy-

tywnie opiniuje wniosek HORIZON Centrum 
Stomatologii Tomasz Kamiński, ul. Równinna 
27, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie wpisania 
ww jednostki na listę podmiotów leczniczych oraz 
indywidualnych praktyk lekarskich i  indywidual-
nych specjalistycznych praktyk lekarskich upraw-
nionych do prowadzenia staży podyplomowych 
dla lekarzy dentystów.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie skierowania lekarza 
do odbycia stażu podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z 2.12.2009 
r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z  2021 r. poz. 
1342 ze zm.), art. 15 ust. 6a ustawy z 5.12.1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 790 ze zm.) oraz § 4 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. 
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i leka-
rza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.); 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu kieruje, 

z dniem 17.05.2022 r., do odbycia dalszej części 
stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, lekarza 
posiadającego prawo wykonywania zawodu leka-
rza w celu odbycia stażu podyplomowego wyda-
ne w dniu 10 września 2019 r. przez Kujawsko-
-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską w Toruniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzo-

wi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem 17 maja 
2022 r.

UCHWAŁY
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UCHWAŁA Nr 16/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warun-
ków kształcenia podyplomowego lekarzy 

Na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy 
z  2.12.2009  r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1342 ze zm.), art. 19 ust. 3 usta-
wy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i  lekarza 
dentysty (t.j. 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 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego o po-
twierdzenie spełniania warunków do prowadze-
nia 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 den-
tysty w okresie od 25.05.2022 do 28.05.2022, na 
obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Toruniu, w  przedmiocie i  zakresie 
obejmującym – 14 Konferencja Szkoleniowa 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, na 
podstawie przedłożonego planu (programu) 
kształcenia, realizowanego w  określonych pla-
nem formach i  trybie kształcenia, przez osoby 
stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, pro-
wadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do 
prowadzenia kształcenia oraz podlegającego, 
po jego zrealizowaniu, ocenie w  ramach posia-
danego wewnętrznego systemu oceny jakości 
kształcenia – przez Polskie Towarzystwo Aler-
gologiczne.

§ 2.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wnie-

sienia 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 k.p.a. organ 
odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały 
jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

UCHWAŁA Nr 17/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warun-
ków kształcenia podyplomowego lekarzy 

Na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy 
z  2.12.2009  r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1342 ze zm.), art. 19 ust. 3 usta-
wy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i  lekarza 

dentysty (t.j. 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 
Good Tooth Academy o potwierdzenie spełnia-
nia warunków do prowadzenia kształcenia po-
dyplomowego lekarzy dentystów, 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 11.06.2022 do 11.06.2022, 
na obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w  Toruniu, w  przedmiocie i  za-
kresie obejmującym: Endodoncja maszynkowa 
i  mikroskopowa, na podstawie przedłożonego 
planu (programu) kształcenia, realizowanego 
w określonych planem formach i trybie kształce-
nia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę 
dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, po-
siadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz 
podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie 
w ramach posiadanego wewnętrznego systemu 
oceny jakości kształcenia – przez Good Tooth 
Academy.

§ 2.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wnie-

sienia 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 k.p.a. organ 
odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały 
jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

UCHWAŁA Nr 18/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie sfinansowania Pikniku Rodzinnego 
z okazji Dnia Dziecka

Na podstawie art. 25 pkt 10 w zw. z art. 5 pkt 
13 ustawy z  2.12.2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.); uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu wyraża 

zgodę na sfinansowanie Pikniku Rodzinnego 
z  okazji Dnia Dziecka organizowanego przez 
KPOIL 28 maja 2022 r. na terenie Szkoły Leśnej 
na Barbarce.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi 

Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 19/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu

z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie objęcia współpatronatem 

XVI Mistrzostw UMK w Tenisie

Na podst. art. 25 pkt 10 w związku z art. 5 pkt 
13 i 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.); 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu po-

stanawia objąć współpatronatem organizacyjnym 
XVI Mistrzostwa Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, w Tenisie, o Puchary Prorektora ds. 
Collegium Medicum w Bydgoszczy, które odbędą 
się 4.06.2022 r. na kortach przy ul. Ks. Markwarta 
w Bydgoszczy.

2. Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu udzie-
la wsparcia finansowego w kwocie 500,00 PLN 
(słownie: pięćset złotych 00/100) organizatorom 
XVI Mistrzostw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, w Tenisie, o Puchary Prorektora ds. 
Collegium Medicum w Bydgoszczy.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/IX/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie desygnowania przedstawiciela 
do komisji konkursowej

Na podstawie art. 5 pkt. 9 i art. 25 pkt 10 usta-
wy z dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.) w związku 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lute-
go 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w  podmiocie niebędącym przedsiębiorcą (t.j. 
Dz.U. z  2021  r. poz. 430 ze zm.); uchwala się, 
co następuje:

§ 1.
Do składu komisji konkursowej na stanowisko 

Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Ambulatoryj-
nej Opieki Psychiatrycznej z Oddziałem Dzien-
nym Psychiatrycznym SPZPS we Włocławku – 
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu desygnuje 
Pana dr. Emanuela Kalejaiye.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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#zmianastarajakświat

Wróciłem do domu z 15. Krajowego Zjaz-
du Lekarzy w  Warszawie. Po raz dziesiąty 
rozpakowując walizkę i  wieszając w  szafie 
garnitury, opowiadałem o  swoich wraże-
niach. Nie należę do grona dinozaurów 
z 1989 roku, co nie zmienia faktu, że znam 
osobiście wszystkich dotychczasowych pre-
zesów, a w wyborach czterech z nich uczest-
niczyłem bezpośrednio. 

Konstanty Radziwiłł podczas prezentacji 
w Teatrze Muzycznym ROMA zachwycił de-
legatów prezentacją zamierzeń, które w cią-
gu kilku godzin przekształciły się w  samo-
rządowy program przyszłości, odcinając się 
od poprzedników, z którymi notabene bardzo 
blisko współpracował. Kiedy kilka lat później 
poznałem Krzysztofa Madeja, usłyszałem 
jakby refren piosenki śpiewanej od końca. 
Zwycięstwo wyborcze drugiej kadencji było 
jednoznacznym pójściem naprzód, zerwa-
niem z siermięgą pierwszych lat budowy izb 
i zapowiadało, poprzez udział w licznych gro-
nach decydenckich, o skokowym wzrost zna-
czenia spraw lekarskich na forum. Walka Ma-
cieja Hamankiewicza, Andrzeja Włodarczyka 
i Romualda Krajewskiego w 2010 roku, była 
świadectwem różnorodności wizji jutra. 
Maciek był niczym związkowy trybun. An-
drzej chciał być doskonałym organizatorem 
struktur. Romek patrzył na samorząd przez 
pryzmat nauki. Wszystkich łączył hasztag 

zmiany. Wszyscy mieli poczucie, że idea 
izb lekarskich ginie, a  może tak naprawdę 
nigdy nie została odkryta do końca. Wik-
toria Andrzeja Matyi sprzed 4 lat, to misz-
masz, osiągnięty głównie dzięki pełnemu 
wsparciu Warszawy, na której czele stanął 
wówczas lider protestu rezydentów Łukasz 
Jankowski. Plan zmian VIII rozdania został 
wykonany, mimo pandemii, w  dość dużym 
zakresie. Głos samorządu nigdy wcześniej 
nie był tak donośny. Warunki lokalowe na 
Sobieskiego  110, zwłaszcza dla pionu od-
powiedzialności zawodowej, zostały znacz-
nie poprawione. Medialność, elektronizacja, 
zasoby finansowe – wszystko świadczyło 
o dynamice prac Naczelnej Rady Lekarskiej 
i wchodzącego w jej skład Konwentu Preze-
sów. I nagle nastąpił rozłam. I nagle wspólny 
program „Nasz Samorząd” został pominięty 
w procesorze wyborczym, który priorytetowo 
potraktował #samorządprzyszlości. I  nagle 
zawirował świat, choć de facto w projektach 
zaproponowanych do realizacji na jutro, nic 
się nie zmieniło, poza nowym rozdaniem per-
sonalnym. Wykreślono jednych, wstawiono 
innych. # kontra @. 

Po głosowaniach na forum internetowym 
„KZL9” rozpoczęła się dyskusja o  listach 
poparcia i zmowie „młodych lekarzy”. Zwrot 
specjalnie umieszczam w cudzysłowie, bo to 
oczywista nieprawda, gdyż „zwycięską ko-

alicję” (kolejny zwrot umowny) tworzą także 
„starzy wyjadacze”. Spośród wielu postów 
bardzo popularny stał się jeden. Przytoczę 
go w całości.

„Z  uwagą przeczytałam reminiscencje 
pozjazdowe uczestników tego wydarzenia. 
Ja również chciałabym dorzucić kamyczek 
do tego ogródka. Nie był to mój pierwszy 
zjazd krajowy. Byłam delegatem kilkakrotnie. 
Ale ten zjazd był niezwykły. Przypominał mi 
zjazdy, kiedy krystalizowała się nasza samo-
rządność. Kiedy to my ówcześni 30-latkowie 
dokonywaliśmy rewolucji tworząc zręby od-
rodzonego samorządu. Historia zatoczyła 
koło. Osobiście cieszy mnie ten napływ 
świeżej krwi, pełnej pomysłów i chęci wpro-
wadzania zmian. Zmian, które mam nadzie-
ję dokonają się dla dobra Nas wszystkich. 
Mamy nowy narybek młodych świetnie wy-
kształconych, wspaniale posługujących się 
zdobyczami techniki informatycznej lekarzy 
i  lekarzy dentystów – działaczy. Osób któ-
rym zależy, którym się chce poświęcić swój 
czas, zdrowie, aby nam wszystkim praco-
wało i  żyło się lepiej. W  trakcie dyskusji 
w kuluarach dotyczącej konieczności zmian 
jeden z uczestników powiedział ważne zda-
nie „oby ta rewolucja, była ewolucją” I  tego 
życzę wszystkim nowo wybranym członkom 
organów samorządowych. Mam również na-
dzieję, że unikniemy podziałów na starych 

GOŚCINNE WYSTĘPY

Hasztag to wyrażenie poprzedzone 
symbolem #, bez użycia spacji, będące formą 

elektronicznego znacznika. Dodanie kratki 
przed nośnymi hasłami umożliwia jednolite 

grupowanie komunikatów. Pierwotnie 
informatycy programowali nimi słowa 
kluczowe, które procesor przetwarzał, 

jako pierwsze. 
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i młodych. Zgodnie z zasadą niech ten kto 
nigdy nie popełnił błędu rzuci kamieniem. 
Błędy dotyczą tak samo starych, jak i mło-
dych. Ważne jest abyśmy słuchali się wza-
jemnie. Co do zawirowań wyborczych, no 
cóż, sparafrazuję maksymę „Vox populi, vox 
Dei”. Wybraliśmy kogo chciał lud… Pozdra-
wiam wszystkich. Halina Ey-Chmielewska. 
Mandat 87” 

„Ten zjazd był niezwykły” – pisze kole-
żanka „starszego pokolenia” ze Szczecina 
i  czerpie nadzieję z  dopływu świeżej krwi, 
choć jest to transfuzja wymienna. Tylko tro-
chę boi się rewolucji. Nie powinna się jednak 
oszukiwać. Ewolucja jest przecież niemedial-
na i nie pasuje do oczekiwań natychmiasto-
wego sukcesu. Wszystko zatem potoczy się 
szybko. 

Wróciłem z 15. Krajowego Zjazdu Leka-
rzy w  Warszawie. Jeszcze nigdy nie odby-
łem tylu pozjazdowych rozmów i nie brałem 
udziału w  tak rozlicznych dywagacjach na 
temat przyszłości. Prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej Łukasz Jankowski przedstawił 
swoje credo: „Słucham. Angażuję. Działam 
skutecznie”. Delegaci w przygniatającej licz-
bie uwierzyli tej deklaracji. Chciałbym jednak, 
aby kampania znaczników # i @ się skończy-
ła. Czas na wspólną pracę na rzecz przyszło-
ści lekarskiego stanu, aż do nieuchronnego 
napływu jeszcze świeższej krwi. Zmiana jest 
przecież najbardziej stałym elementem życia.  

Jarosław Wanecki
Przewodniczący Komisji 
Kultury NRL
Członek Krajowej Komisji 
Rewizyjnej i Rady Progra-
mowej „Gazety Lekarskiej”

LIST DO REDAKCJI

Rok 1974. Po stażu zatrudniłam się w oddziale neurologicznym, gdzie dr Matyjek 
kompletował nowy, młody zespół lekarzy.

Z powodu braków kadrowych w pogotowiu ratunkowym, dyrektor szpitala polecił 
ordynatorom oddelegować lekarzy z oddziałów do tej pracy. Trafiło na mnie, jako naj-
młodszej. Karetkami wtedy były auta marki Warszawa, z niskimi siedzeniami, pasażer 
miał kolana pod brodą, ale dzięki temu mogłam obejmować rękami nogi, żeby kierowca 
nie widział jak mi drżą ze strachu. Któregoś dnia było wezwanie do pożaru we wsi 
położonej niedaleko od Torunia. Jedziemy na sygnale, w drodze przez krótkofalówkę 
ponagla nas dyspozytor. Są ofiary pożaru. Przyjeżdżamy. W rowie na poboczu wśród 
tłumu ludzi siedzi starsza kobieta, na polu leży prześcieradło. Ludzie wołają: tam już 
nic pani nie pomoże, tutaj trzeba się zająć. Okazało się, że kobieta jest w szoku, innych 
obrażeń nie miała. Zaprowadziliśmy ją do domu, podałam leki uspokajające. Pode-
szłam do prześcieradła. Pod nim leżał kilkuletni chłopiec, ciało było zwęglone, kończyny 
w przykurczu zgięciowym. Wróciłam do domu, wypisałam akt zgonu.

 Z  dyspozytorni komunikat: mamy czekać na przyjazd milicji obywatelskiej. Sie-
dzę w karetce i na wprost w odległości kilku metrów widzę prześcieradło. Wieje wiatr, 
prześcieradło się porusza. W  tym momencie dopada mnie myśl, że nie przyłożyłam 
słuchawek, nie zbadałam tętna na szyi. Zaraz myśl przeciwna - to niemożliwe, żeby 
w takim stanie zwęglenia chłopiec przeżył. Następna myśl - wysiąść, podejść i zrobić to, 
czego nie zrobiłam. Boję się reakcji ludzi, boję się, że dotrze do nich moje zaniedbanie, 
zacznie się awantura. Czekam i patrzę i walczę z myślami, coraz bardziej przerażona. 
Czasu mam dużo. Milicja się spóźnia. W końcu polecenie z dyspozytorni, mamy wracać.

W drodze mijamy wóz milicyjny. Obliczam w myśli ile czasu zajmie im dojazd na 
miejsce zdarzenia? Kiedy stwierdzą mój błąd? Czy gdy dojedziemy do stacji pogotowia 
dyspozytor będzie już powiadomiony o mojej winie? Dojechaliśmy. Przechodzę przed 
oknem dyspozytorni. Nikt mnie nie zatrzymał.

 Wróciłam do domu. Zrobiłam większe zakupy, umyłam okna. Szykowałam się na 
dłuższą nieobecność. Następnego dnia w dyspozytorni nikt mnie nie zaczepił.

Wspomnienie tego zdarzenia jest ciągle żywe w  mojej pamięci. Myślę o  sobie – 
tamtej, niedoświadczonej, wystraszonej i samotnej ze współczuciem.

Autor lek. Renata Żenkiewicz specjalista neurologii z Torunia

Pożar

OGŁOSZENIE O PRACY
NZOZ im. Lucjana Kwiatkowskiego – Laura Gorczyńska 

w Dąbrowie Biskupiej zatrudni do współpracy lekarza 

SPECJALISTĘ MEDYCYNY RODZINNEJ, 
INTERNISTĘ LUB PEDIATRĘ do pracy w POZ. 

Korzystne warunki wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia.

Kontakt:  gzozdb@gmail.com
  693 559 869
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Co wiecie o Andrzeju?
STOMATOLOGIA

Andrzeju Karczewskim, lekarzu dentyście z Włocławka, 
laureacie Odznaczenia Meritus Pro Medicis?

Andrzej, na ostatnim XV Krajowym 
Zjeździe Lekarzy w  Warszawie otrzy-
mał je z rąk Prezesa NRL prof. Andrzeja 
Matyi. To najwyższe Odznaczenie jakie 
może nadać Naczelna Izba Lekarska. Od 
2004 r., w którym to zostało ono ustano-
wione, przyznano je 150 lekarzom w tym 
37 lekarzom dentystom w całej Polsce. 
W  naszej, Kujawsko-Pomorskiej Izbie 
Lekarskiej, tym Odznaczeniem może po-
szczycić się 5 lekarzy w  tym, teraz już 
2 lekarzy dentystów. Jak widać jest ono 
przyznawane rzadko i osobom wyjątko-
wym. Dlaczego Andrzej? Bo Andrzej jest 
właśnie wyjątkowy.

W  przeszłości aktywnie uczestniczył 
w życiu Samorządu. Był kilkakrotnie delega-
tem na Okręgowy Zjazd Lekarzy, członkiem 
Okręgowej Rady Lekarskiej aktywnie pracu-
jąc w Komisji Stomatologicznej ORL. W roku 
1996, a więc 26 lat temu, Andrzej powołał do 
życia Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy 
Stomatologów i od tamtej pory jest jego prze-
wodniczącym. Co cztery lata wybierany na 
tą funkcję przez aklamację. Stowarzyszenie 
skupiło w swych szeregach prawie wszyst-
kich lekarzy dentystów Włocławka i  okolic. 

To ewenement na skalę kraju i bardzo istot-
ny dla naszej grupy zawodowej. Większość 
z  nas pracuje w  swoich jednoosobowych 
gabinetach i w zasadzie nie mamy ze sobą 
kontaktu. Stowarzyszenie nas zjednoczyło, 
spowodowało, że wszyscy się poznaliśmy, 
staliśmy się grupą dobrych znajomych, co 
poza korzyścią towarzyską, jest ogromnie 
ważne na polu zawodowym. Jako szef był 
animatorem setek szkoleń we Włocławku 
dla członków Stowarzyszenia. Zorganizował 
też kilkanaście konferencji ogólnokrajowych, 
które odbywały się w  Ciechocinku. Człon-
kowie, ale i  inni lekarze z  naszego terenu, 
mogli co roku na wiosnę skorzystać z orga-
nizowanego przez Andrzeja zagranicznego 
wyjazdu szkoleniowego. Na jesieni były or-
ganizowane wyjazdy szkoleniowe na terenie 
naszego kraju. Zdarzyło się też, że grupa 
biorąca udział w  szkoleniu w  Szczecinie 
miała okazję spotkać się z Komisją Stoma-
tologiczną ORL w Szczecinie. Było to wyjąt-
kowe spotkanie dające możliwość poznania 
kolegów z zachodniopomorskiego, wymiany 
poglądów i  dyskusji na różne zawodowe 
i izbowe tematy. Każdy kto choć raz organi-
zował szkolenie wie jak wielkim wyzwaniem 

i  wysiłkiem jest takie zadanie, a  wykona-
nie tego w  takiej ilości, na takim poziomie 
i z takim zaangażowaniem, jest wyzwaniem 
wyjątkowym. Mimo swej tytanicznej pracy na 
rzecz środowiska lekarzy dentystów i swych 
ogromnych sukcesów, Andrzej jest osobą 
niesamowicie skromną. Zawsze powtarza 
że sam, bez pomocy Zarządu Stowarzysze-
nia, nic by nie zrobił. Może jest w tym ziarno 
prawdy, ale co może grupa ludzi bez lidera, 
lidera zaangażowanego, zdeterminowanego 
i wytrwałego. Jego działania dla środowiska 
lekarzy dentystów nie sposób przecenić.

W dniu 21.05.2022 r., po ponad ćwierćwie-
czu Andrzej przekazał pałeczkę Przewodni-
czącego Stowarzyszenia swojej następczyni 
Lidii Zaleskiej. Nie łatwo będzie Go zastąpić 
ale życzę Lidce powodzenia i trzymam kciuki. 

Lek. dent. Anita Pacholec
Wiceprezes KPOIL, 
Przewodnicząca 
Delegatury we Włocławku

Wręczenie dr. Karczewskiemu odznaczenia 
Meritus Pro Medicis przez Prezesa NRL 
prof. Andrzeja Matyję

dr Andrzej Karczewski ze statuetką 
Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Stomatologów zawierająca napis: 
„Andrzejowi za stworzenie przestrzeni, 
w której od wielu lat jesteśmy razem”



17
3/2022

MeritumZ GRUDZIĄDZA

O czym powinien 
pamiętać lekarz!

Lekarze obecnie będący w  wieku eme-
rytalnym, jako studenci czy młodzi adepci 
zawodu byli uczeni szacunku do starszych 
kolegów. Traktowaliśmy ich jako nauczycieli 
i wzorce do naśladowania. Od nich uczyliśmy 
się medycyny, oraz stosunku do pacjentów, 
ich rodzin i kolegów lekarzy. Trudno było wy-
obrazić sobie sytuację, w której potrzebujący 
pomocy medycznej lekarz przebywał przez 
kilka godzin w izbie przyjęć i przez ten czas 
oczekiwał na potrzebne konsultacje.

Obecnie w  najgorszej sytuacji są starsi 
koledzy, których lekarze SOR-u  nie znają 
osobiście, nie rozmawiają z nimi, pobieżnie 

zbierają wywiad. Lekarze ci często całymi 
godzinami czekają na SOR, aby ktokolwiek 
się nimi zainteresował. Przykłady mieliśmy 
ostatnio, gdzie w ciągu kilkunastu dni trafiło 
dwóch naszych starszych kolegów i zostali 
potraktowani w sposób nielicujący z ich wie-
kiem i  statusem społecznym. Obaj byli le-
czeni w innych placówkach ochrony zdrowia.

Wszyscy pacjenci są ważni i  wymagają 
naszych starań w  procesie diagnozowania 
i  leczenia, ale pamiętaj młody lekarzu: czas 
szybko płynie i sam będziesz w przyszłości 
starszym pacjentem i  będziesz oczekiwał 
odrobiny empatii ze strony leczących ciebie 

kolegów. Nie każdego pacjenta da się wyle-
czyć, ale każdemu pacjentowi należy się sza-
cunek i zainteresowanie. Szczególnie należą 
się one potrzebującym pomocy medycznej 
lekarzom. 

Traktuj każdego pacjenta tak, jak sam 
chciałbyś być traktowany!

Dr Jan Kosior
Wiceprezes KPOIL
Przewodniczący delegatury 
w Grudziądzu

OGŁOSZENIE
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Samorządy zawodowe, nie mają ostatnimi 
czasy łatwego życia. Zazwyczaj – najogólniej 
rzecz ujmując – przeszkadzają w sprawnym 
i  bezproblemowym sprawowaniu władzy 
przez rządzących (niezależnie, co warto za-
znaczyć, od barw politycznych tych, którzy 
władzę aktualnie sprawują). Samorząd zawo-
dowy przeszkadza, bo zwykle zgłasza serię 
uwag do (doskonałych przecież) projektów 
aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, za-
rządzeń itp.), jednocześnie narzekając, że 
otrzymuje dany projekt do zaopiniowania 
zbyt późno, aby poprzedzić wydanie opinii 
rzetelną analizą. Przeszkadza, bo podejmuje 
różnego rodzaju inicjatywy, kampanie spo-
łeczne (których treść nie zawsze jest zgod-
na z politycznymi „przekazami dnia”, w które 
wpatrzeni są ci, którzy wypełniają sobą ławy 
rządowe i  poselskie). W  końcu, samorząd 
przeszkadza, bo organizuje lub współorga-
nizuje akcje protestacyjne reprezentowanej 
przez siebie grupy zawodowej – a taki krok, 
stanowi przecież jawne wypowiedzenie woj-
ny politycznym decydentom.

Silny samorząd zawodowy, który ma od-
wagę bronić interesów członków reprezento-
wanej korporacji oraz działać także w obronie 
interesu publicznego (obowiązek taki nakła-
da przecież wyraźnie zapis konstytucyjny), 
jest często politycznie niewygodny. Można 
sobie wyobrazić, że niektórych z  tych, któ-
rzy są niewygodą powyższą zirytowani, korci, 
aby jednym ustawowym ruchem zlikwidować 
samorządność zawodową. Takie działanie 

DIVIDE ET IMPERA

jest możliwe, ale ryzykowne – wywoła pew-
nie serię protestów, niepokojów. Lepszym 
pomysłem, który zmierza do tego samego 
celu, wydaje się wywołanie konfliktów, nie 
dających się przezwyciężyć podziałów w ło-
nie samego samorządu zawodowego. Może 
warto mrugnąć do publiczności w  jakimś 
programie telewizyjnym pytając: „dlaczego 
płacicie składki na swoje izby samorzą-
dowe? Macie coś z  tego?”. A  może warto 
wymyślić drogę, która pozwoli na stworzenie 
kilku samorządów zawodowych w ramach tej 
samej korporacji? Pomysł prosty i genialny 
w swojej prostocie. Wystarczy zagrać na roz-
bicie jedności środowiska – dzierżąc dumnie 
przy okazji tej akcji sztandar z wyhaftowaną 
sentencją: „dzielić i rządzić”.

Konstytucyjność 
przepisów

Właśnie w  takiej, opisanej powyżej rze-
czywistości dowiedzieliśmy się ostatnio, że 
grupa posłów – prawdopodobnie Solidarnej 
Polski złożyła do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosek o zbadanie konstytucyjności prze-
pisów, dotyczących przynależności do izb 
adwokackich i  radcowskich na podstawie 
kryterium miejsca położenia siedziby zawo-
dowej lub miejsca zamieszkania. We wnio-
sku posłowie wskazują, że ustawodawca, 
określając kształt samorządów zawodowych 
adwokatów i radców prawnych, niezasadnie 
przyjął jedynie terytorialne kryterium tworze-

nia poszczególnych jednostek tych samo-
rządów. Ponadto przyznał organom samo-
rządów kompetencje do określenia kształtu 
struktur terytorialnych, a jednocześnie oparł 
przynależność danego adwokata lub radcy 
prawnego do danej jednostki samorządu na 
jednym tylko kryterium - odpowiednio sie-
dziby zawodowej lub miejsca zamieszkania. 
Powyższe – zdaniem wnioskodawców - prze-
kracza zakres swobody legislacyjnej co do 
możliwości ukształtowania ustroju samorzą-
du zawodowego i wymóg ustawowego jego 
uregulowania.

Wnioskodawcy, podnoszą także argu-
ment, zgodnie z  którym korporacje za-
wodowe adwokatów i  radców prawnych 
zostały wyposażone przez ustawodawcę 
w  instrumenty, które umożliwiają przyjmo-
wanie wiążących reguł wykonywania zawodu 
i prowadzenia działalności, w tym kodeksów 
czy dobrych praktyk. Jako przykład takiego 
obowiązku wskazano na konieczność uisz-
czania składki członkowskiej na rzecz sa-
morządu, której wysokość określają organy 
samorządu. Wykonywanie zawodu stosow-
nie do wewnętrznych przepisów i spełnianie 
obowiązków na rzecz izby zostało przy tym 
obwarowane odpowiedzialnością dyscypli-
narną, z możliwością pozbawienia prawa do 
wykonywania zawodu włącznie. W konkluzji 
wniosku wskazano, że sytuacja zawodowa 
i  realia prowadzonej działalności gospodar-
czej są związane z tym, kto do organów sa-
morządowych zostanie wybrany.

„W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, 
reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego 

i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” 

– art. 17 ust. 1 Konstytucji RP.
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Należy zgodzić się z  prezesem NRL 
Łukaszem Jankowskim, który stwierdził, 
że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie konstytucyjności przepisów do-
tyczących przynależności do izb adwokac-
kich i  radcowskich ze względu na miejsce 
zamieszkania czy siedzibę kancelarii stanowi 
zagrożenie także dla samorządu lekarzy. Je-
śli Trybunał przyzna rację posłom Solidarnej 
Polski, mogą powstać nowe izby medyków, 
np. przeciwników szczepień przeciwko Co-
vid-19 (patrz. „Zawody zaufania publicz-
nego obawiają się rozbicia swoich samo-
rządów” – https://www.prawo.pl/zdrowie/
przynaleznosc-do-samorzadu-zawodowego-
wniosek-do-tk,515344.htmlprawo.pl).

Ewentualny wyrok Trybunału, uwzględ-
niający wniosek posłów Solidarnej Polski 
sprawi, że samorządy zawodowe nie będą 
reprezentować wszystkich wykonujących 
dany zawód.

Należy w  tym miejscu zaznaczyć, że 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczyć 
będzie (formalnie) dwóch ustaw – tj. dotyczą-
cych adwokatów i  radców prawnych. Istot-
nym zastrzeżeniem jest jednak konkluzja, 
że stanowisko Trybunału, w  zależności od 
tego jak będzie sformułowane, będzie mo-
gło znaleźć zastosowanie w odniesieniu do 
pozostałych zawodów zaufania publicznego 
– w tym lekarzy i lekarzy dentystów.

Co z tymi składkami?

„Zawinione zaniechanie przez lekarza, 
członka izby lekarskiej, płacenia składek 

na rzecz tego samorządu stanowi czyn 
sprzeczny z  zasadami etyki lekarskiej, co 
w konsekwencji wypełnia znamiona przewi-
nienia zawodowego” – orzekła Izba Karna 
Sądu Najwyższego. Obwiniona lekarka zo-
stała zobowiązana do przekazania 7 tysięcy 
złotych na cel społeczny.

Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu 
o następujący stan faktyczny – Pani doktor 
medycyny Halina R.-H. przez dziewięć lat 
(tj. od 2008-2017 roku) nie opłacała składek 
członkowskich do lokalnej Izby Lekarskiej. 
Wobec powyższego, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej wystąpił do 
sądu lekarskiego z  wnioskiem o  ukaranie 
(zarzut dotyczył naruszenia art. 59 Kodeksu 
Etyki Lekarskiej)

Właściwy Okręgowy Sąd Lekarski uznał 
winę lekarki i na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 
3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
r. o izbach lekarskich wymierzył lekarce karę 
pieniężną 7 tys. zł, która miała być wpłacona 
na cel społeczny – na rzecz Fundacji Leka-
rza-Seniora.

Odwołanie od tego orzeczenia złożyła 
obwiniona i wniosła o uchylenie orzeczenia 
i  uniewinnienie. Obwiniona stwierdzała, że 
sąd lekarski nie wziął pod uwagę, że nie mia-
ła ona świadomości, iż podlega obowiązkowi 
płacenia składek.

Naczelny Sąd Lekarski utrzymał zaskar-
żone orzeczenie w mocy. Sąd podkreślił, że 
artykuł 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej jedno-
znacznie stanowi, że lekarze powinni solidar-

nie wspierać działalność swego samorządu, 
którego zadaniem jest zapewnienie lekarzom 
należnej pozycji w  społeczeństwie. Zacho-
wanie, które polega na naruszeniu przez le-
karza przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej, 
może być kwalifikowane jako „przewinienie 
zawodowe” w  rozumieniu art. 53 ustawy 
o izbach lekarskich. 

Kasację od powyższego orzeczenia złożył 
obrońca obwinionej. Sąd Najwyższy oddalił 
tę kasację jako oczywiście niezasadną. 

W  ocenie Sądu Najwyższego aktach 
przedmiotowej sprawy znajdował się pokaź-
nych rozmiarów plik upomnień i wezwań do 
zapłaty przysłanych z samorządu lekarskie-
go, więc obwiniona miała świadomość, że 
składki trzeba uiścić.

Zdaniem Sądu Najwyższego – przyna-
leżność lekarza do samorządu lekarskiego 
jest obowiązkowa, co wynika wprost z  art. 
6 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich, stanowiącego, iż przyznanie leka-
rzowi przez okręgową radę lekarską prawa 
do wykonywania zawodu oznacza automa-
tyczne wpisanie go na listę członków tej izby 
lekarskiej. W tej sytuacji obowiązek płacenia 
przez lekarza składki członkowskiej na rzecz 
samorządu wynika z  obligatoryjnej przyna-
leżności do samorządu. W  konsekwencji 
więc płacenie składek członkowskich jest 
ustawowym obowiązkiem lekarza wobec 
samorządu lekarzy.

SN zwrócił też uwagę, że jedno z  pod-
stawowych źródeł finansowania działalności 
samorządu lekarskiego stanowią składki 
członkowskie (art. 114 ust. 2 pkt 1 ustawy). 
Jest też rzeczą oczywistą, że aby samorząd 
mógł wykonywać swoje ustawowe zadania, 
musi dysponować odpowiednimi środkami 
finansowymi (Sygn. akt I  KK 93/19, posta-
nowienie z 27 października 2020 r.).

mec. Krzysztof 
Izdebski
Rzecznik Praw 
Lekarza KPOIL
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Kurs z  diagnostyki ultrasonograficznej 
zatytułowany „Podstawy USG narządu ru-
chu w praktyce reumatologa” został otwarty 
przez prof. dr hab. n. med. Sławomira Jekę. 
Następnie odbyły się seminaria i  warszta-
ty praktyczne z  nauką badania z  udziałem 
pacjentów. Kurs został zrealizowany przy 
wsparciu firmy Eli Lilly.

Równocześnie w Nasz Lekarz Przychod-
nie Medyczne odbywał się kurs kapilarosko-
pii zatytułowany „Aktualne rekomendacje do 
badania kapilaroskopowego w  chorobach 

Reumatologiczny 
kwiecień w Toruniu

KURSY

W dniach 07-08.04.2022 r. w Nasz Lekarz Przychodnie Medyczne w Toruniu 
odbył się kurs kapilaroskopii „ZOBRAZUJ TO SOBIE” organizowany przez 

Sekcję Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Od lewej prof. dr hab. n. med. Sławomir 
Jeka oraz prof. dr hab. n. med. Violetta 
Opoka-Winiarska.

Trenerzy, organizatorzy i uczestnicy kursu kapilaroskopii „Zobrazuj to sobie”

Podczas kursu zostały poruszone takie zagadnienia jak:
• Techniki badań w  ocenie mikrokrążenia w  chorobach 

reumatycznych,
• Metodologia badania kapilaroskopowego,
• Zaburzenia mikrokrążenia w twardzinie układowej,
• Znaczenie badanie kapilaroskopowego w  diagnostyce 

pozostałych chorób ze spektrum twardziny układowej 
i innych chorób reumatycznych.

W  trakcie kursu odbyły się również warsztaty, 
podczas których uczestnicy szkolenia mogli prze-
prowadzić badanie kapilaroskopowe z  udziałem 
Pacjentów. Po zakończonym kursie Prowadzący 
dokonali oceny jakościowej uzyskanych umiejętno-
ści badania kapilaroskopowego. Grant naukowy na 
kurs został udzielony przez firmę farmaceutyczną 
Abbvie. 

22.04.2022 r. w Nasz Lekarz Przychodnie Medyczne 
w Toruniu odbyło się szkolenie z kapilaroskopii 
oraz warsztaty USG. Wydarzenia poprzedzały 

III Krajową Konferencję Diagnostyki Obrazowej 
Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia 

Biologicznego organizowaną przez Polskie 
Towarzystwo Reumatologiczne.
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Samodzielne badanie 
ultrasonograficzne

Samodzielne badanie 
kapilaroskopowe

Sesja I. Diagnostyka ultrasonograficzna
Sesja II. Radiologia klasyczna i  tomografia 

komputerowa
Sesja III. Rinvolucja” w reumatologii
Sesja IV. Nowoczesne leczenie spondyloar-

tropatii zapalnych
Sesja V. Rezonans magnetyczny
Sesja VI. Diagnostyka i  leczenie młodzień-

czego idiopatycznego zapalenia stawów 
(MIZS) oraz Pneumonitis w  chorobach 
reumatycznych u dzieci

Sesja VII. Kapilaroskopia
Sesja VIII. Badanie ultrasonograficzne apa-

ratu paznokciowego w łuszczycy i łusz-
czycowym zapaleniu stawów

reumatycznych”. Specjaliści z dziedziny reu-
matologii zaprezentowali następujące tematy 
wykładów: 
• Technika i metodologia badania kapilaro-

kopowego
• Badanie kapilaroskopowe — ocena jako-

ściowa
• Znaczenie badania kapilaroskopowego 

w diagnostyce objawu Raynauda
• Badanie kapilaroskopowe w  chorobach 

reumatycznych
Kurs był dedykowany dla młodych reu-

matologów, którzy do uczestnictwa zostali 
skierowani przez Prezesów poszczególnych 
Oddziałów Reumatologicznych w Polsce. Po 
prelekcjach odbyły się warsztaty praktyczne 
z samodzielnego wykonywania kapilarosko-
pii. Kurs został zrealizowany przy wsparciu 
firmy Roche Polska.

W dniach 22-23.04.2022 r. w Hotelu Copernicus 
w Toruniu odbyła się III Krajowa Konferencja 

Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych 
i Monitorowania Leczenia Biologicznego pod 

Honorowym Patronatem m.in. Prezydenta Miasta 
Torunia Michała Zaleskiego. Swoje wykłady 
poprowadzili wybitni specjaliści z dziedziny 
reumatologii oraz radiologii z całego kraju.

Sesja IX. Leczenie chorób zapalnych sta-
wów i układowych chorób tkanki łącznej 
w przebiegu pandemii COVID-19

Sesja X. Opieka skoordynowana w leczeniu 
choroby śródmiąższowej płuc

Sesja XI. Spondyloartropatie i reumatoidal-
ne zapalenie stawów

Sesja XII. Diagnostyka i monitorowanie le-
czenia LMPCH w reumatoidalnym zapa-
leniu stawów, SpA i osteoporozie

W  wydarzeniu wzięło udział ok 200 
uczestników. Komitet naukowy liczył 25 sa-
modzielnych pracowników naukowych. Wy-
stąpiło ponad 40 wykładowców.

Prof. dr hab. 
n. med. Włodzimierz 
Samborski, 
Prezes Polskiego 
Towarzystwa 
Reumatologicznego

Michał Zaleski, Prezydent Miasta 
Torunia oraz dr Rafał Wojciechowski, 
Prezes Kujawsko-Pomorskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Reumatologicznego

Lek. dent. 
Anita Pacholec, 
Wiceprezes  Kujawsko-
Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej 

Wystąpienia zostały podzielone na sesje dotyczące następujących zagadnień:
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Szanowni Seniorzy,
Drogie Koleżanki i Koledzy
Jakże miło było spotkać się w tak licznym 

gronie po długiej izolacji z powodu pande-
mii. Ostatnio widzieliśmy się na spotkaniu 
noworocznym w 2020 r. Próba zorganizowa-
nia obiadu mikołajkowego w ubiegłym roku, 
również nie powiodła się z powodu pandemii.

Dopiero 12 maja br. udało się nam spo-
tkać w Hotelu Filmar i była to, śmiem twier-
dzić, bardzo udana impreza. Organizację 
tego wydarzenia zawdzięczamy w  głównej 
mierze Pani dr Elżbiecie Szyszkowskiej-Si-
nicy – naszej nowej przewodniczącej.

O  godzinie 16.00 witaliśmy Państwa 
w dużej sali hotelu, zarezerwowanej specjal-
nie dla nas – Seniorów. A zgromadziło się na-
prawdę dużo osób, bo ponad 70 – wszyscy 
spragnieni bliższych kontaktów. W  imieniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej zaszczycił nas 
swoją obecnością Pan dr January Dziadek. 
Pozostali członkowie ORL musieli w  tym 
czasie pojechać do Warszawy na Krajowy 
Zjazd Lekarzy.

Na wstępie miałam zaszczyt przedsta-
wić Państwu nową Przewodniczącą Komisji 
Senioratu i Spraw Socjalnych KPOIL w To-
runiu Panią dr Elżbietę Szyszkowską-Sinicę 
natomiast przy wszystkich stolikach siedzie-

li członkowie naszej Komisji – by mogli ich 
Państwo osobiście poznać. Mnie spotkało 
też szczególne wyróżnienie – Pan dr January 
Dziadek przeczytał i przekazał mi list od Pre-
zesa Izby Pana dr. Wojciecha Kaatz z podzię-
kowaniami za moją kilkuletnią pracę w Komi-
sji Senioratu i Spraw Socjalnych. Ze swojej 
strony dziękując za szczególne wyróżnienie 
i kwiaty, podziękowałam też za współpracę 
Pani Agnieszcze Lis, za nieocenioną pomoc 
z  Jej strony w  organizowaniu przeze mnie 
różnych działań na rzecz Seniorów. Wielu 
z Państwa miało zresztą okazję poznać Jej 
serdeczność, życzliwość, wyrozumiałość dla 
naszego wieku i gotowość pomocy. Jeszcze 
raz dziękujemy.

Nasze przemiłe spotkanie było też oka-
zją do złożenia życzeń urodzinowych jednej 

z uczestniczek, Pani dr Ewie Konkolewskiej-
-Myśliwiec i zaśpiewania Jej „Sto lat”.

Była też okazja by poznać Państwa opinię 
na temat: „Czego oczekujecie i  jakich dzia-
łań naszej Komisji w przyszłości”. Bardzo to 
będzie potrzebne by spełnić Państwa ocze-
kiwania. Wyniki tej ankiety w  załączeniu. 
Obiecujemy, że postaramy się zorganizować, 
w  miarę możliwości, jak najwięcej różnych 
wyjazdów, spotkań i innych atrakcji, na które 
z góry serdecznie zapraszamy.

Przy okazji zapraszam do lektury bar-
dzo cennych informacji dotyczących lecze-
nia uzdrowiskowego i  sanatoryjnego, które 
przygotował dla Państwa Pan dr Zenon 
Walinowicz z  Ciechocinka, lekarz specjali-
sta internista od lat zajmujący się leczeniem 
uzdrowiskowym, członek naszej Komisji. Te 
cenne informacje na str. 23. Od siebie do-
dam, że w wypadku skorzystania z leczenia 
uzdrowiskowego-sanatoryjnego-ambulato-
ryjnego – możecie Państwo skorzystać z do-
finansowania pobytu przez Izbę Lekarską. 
Podanie o  dofinansowanie proszę składać 
do Komisji Senioratu i Spraw Socjalnych na 
ręce Pani Agnieszki Lis.

Małgorzata Kędzierska
Foto: dr Władysław Sinica

KĄCIK SENIORA

Spotkanie seniorów

Od lewej: dr January Dziadek, dr Elżbieta 
Szyszkowska-Sinica, dr Małgorzata Kędzierska

Od lewej dr Bożena Werner, 
dr Ewa Konkolewska-Myśliwiec
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Wyniki i analiza Ankiety Komisji Senioratu i Spraw Socjalnych
przeprowadzonej w dniu 12.05.2022 r. na spotkaniu wiosennym seniorów KPOIL

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O LECZENIE SANATORYJNE

LECZENIE 
UZDROWISKOWE

sanatoryjne*

poszpitalne trwa 21 dni wniosek wystawia szpital

sanatoryjne trwa 21 dni wniosek wystawia lekarz rodzinny

rehabilitacyjne trwa 28 dni
wniosek wystawia lekarz rodzinny 
lub poradnia specjalistyczna

ambulatoryjne*
trwa 6 dni zabiegowych

wniosek wystawia lekarz pierwszego kontaktu 
lub poradnia specjalistyczna

trwa 12 dni zabiegowych
trwa 18 dni zabiegowych

UWAGA: – leczenie ambulatoryjne, po szpitalne i rehabilitacja jest bezpłatne;
– leczenie sanatoryjne stacjonarne jest częściowo odpłatne, zależy od pory roku i standardu pokoju (przeciętnie 300,00-500,00 zł. za pobyt).

UWAGA: W leczeniu stacjonarnym zapewnione jest pełne wyżywienie i 3 zabiegi dziennie z wyłączeniem niedziel, 
w tym jedne dziennie w soboty (zabieg to np. borowiny lub solanki)

Ankiet rozdanych 70 szt. Zwrot 69 ankiet; 
wypełnionych 68. Za 100% przyjęto 69 ankiet.

Wyniki poniżej:
1. Czy byłaby Pani/byłby Pan zaintere-

sowana/y członkostwem w Klubie Seniora, 
który spotykałby się cyklicznie i propono-
wał dodatkowe aktywności jego członkom?

Odpowiedzi:  TAK-50 / NIE-16/Brak-3. 
100% – 66 ankiet
Procentowo: TAK 75,5% / NIE 24,25%
Dopiski: częstsze spotkania z  seniorami / 

historia / basen / wycieczka / j.obce / zajęcia 
plastyczne / imprezy kulturalne.

2. Czy byłaby Pani/byłby Pan zaintere-
sowana/y zajęciami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku?

Odpowiedzi: TAK-30 / NIE-31 /Brak-8. 
100% – 61 ankiet
Procentowo: TAK 49,2% / NIE 50,8%
Dopiski: należę do TUTW;
3. Czy byłaby Pani/byłby Pan zaintere-

sowana/y udziałem w  jednodniowych lub 
kilkudniowych wycieczkach z  przewodni-
kiem? 

Odpowiedzi:  TAK-52 / Nie 14 / Brak 3. 

100% – 66 ankiet
Procentowo: TAK 78,8% / NIE 21,2%
Jeśli tak, proszę wskazać preferowane wa-

runki: jednodniowe – 29 / kilkudniowe – 17 / 
zwiedzanie miast – 23 / fortyfikacje, zamki – 14 
/ parki narodowe – 20 / zabytki sakralne – 14

Jakie miasto lub miejsce byłoby szczególnie 
interesujące dla Pani/Pana? – 1 x Kraków.

4. Czy byłaby Pani/byłby Pan zaintereso-
wany udziałem w wyjazdach na wydarzenia 
kulturalne? 

 Odpowiedzi:  TAK 59 / NIE 7 / Brak 3. 
100% – 66 ankiet
Procentowo: Tak 89,4% / Nie10,6%
Jeśli tak, jakie wydarzenia byłyby inte-

resujący dla Pani/Pana?
opera 39 / operetka 28 / musical 31 / te-

atr  31 / koncert muzyki klasycznej 28 / inne, 
jakie? Dopiski – rock opera

5. Czy byłaby Pani/byłby Pan zaintereso-
wany darmowym szczepieniem?

Odpowiedzi: Przeciw grypie 42 / przeciw 
pneumokokom 32 / Brak 17 / Inne: Covid 2 / 
Inne – 3 / Nie (kategoryczne) – 1

Propozycje/sugestie:
Proszę o  nadzór organizacyjny i  łatwiej-

szy dostęp do opieki zdrowotnej i  specjali-
stycznej, bez długich okresów wyczekiwania 
i zgodnie z deontologią lekarską o szacunku 
dla lekarzy emerytów u młodych kolegów le-
karzy. – Prośba.

– Jestem głucha, mam implant. Teatr intere-
suje mnie tylko z pętlą induktofoniczną.

Wnioski:
1. Generalny: Seniorzy chcą być aktywni. 

Wszystkie pytania o  aktywność uzyskały 
bardzo wysoką (powyżej 75%) odpowiedź 
pozytywną.

2. W  pierwszej kolejności Komisja powinna 
zwrócić swoją energię na organizowanie 
wyjazdów/wyjść na wydarzenia kulturalne: 
opera, operetka, musicale.

3. Klub seniora powinien być zorganizowany 
– opowiedziało się za tym 75% ankietowa-
nych.

4. Następnie lub równolegle należy rozpocząć 
organizowanie wyjazdów wycieczkowych 
jednodniowych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 
przesyła do Wojewódzkiego Oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia wystawiający 
wniosek lub pacjent na adres: 

Narodowy Fundusz Zdrowia
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 
w Bydgoszczy
ul. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie: „skierowanie 
na leczenie uzdrowiskowe”
nr tel. 800 190 590 wybrać 11

Opracowanie: Dr Elżbieta Szyszkowska-Sinica, Dr Władysław Soinica

UWAGI: 1. Wniosek ważny jest 30 dni od 
wystawienia. 2. Po leczeniu uzdrowiskowym, 
następny wniosek można składać po roku. 
3. W leczeniu ambulatoryjnym sanatoryjnym 
nie zapewnia ani zakwaterowania, ani wy-
żywienia.

Decyzję o  miejscu i  czasie (porze roku) 
podejmuje lekarz NFZ z  działu lecznictwa 
uzdrowiskowego (bez możliwości odwoła-
nia się). Lekarz wystawiający wniosek może 

wzmiankować o miejscu i porze roku, odpo-
wiednio uzasadniając. Aby otrzymać z NFZ 
skierowanie na leczenie ambulatoryjne trze-
ba zgłosić się po takie skierowanie do leka-
rza rodzinnego. Na tym skierowaniu prosisz 
o konkretne miejsce i  termin leczenia. Sam 
wysyłasz skierowanie do NFZ. W ciągu kilku 
tygodni otrzymujesz przydział. Samemu trze-
ba sobie załatwić lokum i wyżywienie.

Opracował: dr Zenon Walinowicz
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W  dniu 28 maja 2022 r. o  godz 11.00, 
po 2 latach przerwy spowodowanej pan-
demią, w podtoruńskiej Barbarce mogliśmy 
wraz z naszymi pociechami świętować Dzień 
Dziecka zorganizowany przez Kujawsko-Po-
morską Izbę Lekarską. Niestety nie udało 
się „zamówić” pogody, bo prawie cały dzień 
padał deszcz. Z tego powodu nie odbył się 
przejazd rowerami z  Torunia do Barbarki. 
Były też obawy, czy będą odważni, którzy 
wezmą udział w  imprezie w  tak nie sprzy-
jających warunkach pogodowych. I  tutaj 

IMPREZY

Dzień Dziecka 
na Barbarce

spotkało nas miłe zaskoczenie. Przybyło 
kilkadziesiąt osób, aby skorzystać z  przy-
gotowanych atrakcji. Rozstawione parasole 
chroniły przed deszczem choć nie było tak 
źle, bo deszcz robił sobie przerwy. 

A naprawdę było co robić. Piekliśmy kieł-
baski przy ognisku, były pyszne dania z gril-
la. Dzieci brały udział w grach, konkursach 
i  zabawach prowadzonych przez animato-
rów. Było malowanie buziek oraz lody. Jed-

Na ziemi Nela Jaczun na mostku 
Nikodem Jaczun.

Monika, Paweł i Filip Wojtasik.

nak chyba największą atrakcją dla dzieci ale 
także i dla dorosłych był Park Linowy. Całe 
rodziny pokonywały trasy o różnym stopniu 
trudności. Obyło się bez przykrych zdarzeń. 
Dobry humor i chęć do zabawy zrekompen-
sowały niedostatki aury pogodowej. 

Sądzę, że warto robić tego typu spotkania, 
aby stworzyć lekarzom ich rodzinom okazję 
do poznania się na gruncie towarzyskim a nie 
tylko w pracy. Do zobaczenia za rok! 

Sławomir Józefowicz
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Dnia 13.06.2022 odbyło się uroczyste otwarcie nowego Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toru-
niu. Zgodnie z podpisana umową z NFZ SOR rozpoczął działalność 
od 1 czerwca. Remont i adaptacja pomieszczeń starej Izby Przyjęć 
oraz odcinka po przeniesionym Oddziale Chorób Wewnętrznych trwała 
2 lata. Kwota inwestycji opiewała na ok 10 mln zł, z tego 80% prze-
znaczyło Ministerstwo Zdrowia z funduszy unijnych. Po zakończeniu 
wszystkich prac powierzchnia użytkowa SOR wynosi ok 1000 m2. Jest 
wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do wykonywania 
zadań przewidzianych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Lek. Sylwester Kleczka
Koordynator SOR SSM Toruń

Od lewej : posłanka I. Michałek, 
Prezydent Miasta Torunia 
M. Zaleski, Wiceminister Zdrowia 
W. Kraska, Wojewoda Kujawsko-
Pomorski M. Bogdanowicz, 
Koordynator SOR S. Kleczka, 
Prezes Kujawsko-Pomorskiego NFZ 
J. Gessek.

AKTUALNOŚCI

Otwarcie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego 

w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu

Uroczystość otwarcia nowego oddziału zaszczycili swoją 
obecnością: od lewej: posłanka I. Michałek, S. Sowiński 
dyr. ds. lecznictwa SSM, Wiceminister Zdrowia W. Kraska, 
J. Wilińska dyrektor SSM, Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
M.Bogdanowicz, Prezydent Miasta Torunia M. Zaleski,
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Był to dla Pani naturalny kierunek, czy 
może zdecydowało coś innego? 

Ciągnął mnie do Polski jakiś sentyment. 
Zawsze byłam dobra z  historii, w  szkole 
średniej chodziłam do klasy historycznej, 
mieliśmy 6 godzin tego przedmiotu w tygo-
dniu, więc dobrze poznałam wasz kraj. Nie 
widziałam się w Niemczech, nie czułam się 
dobrze w  Stanach Zjednoczonych, gdzie 
byłam przez chwilę jako wolontariusz. Wy-
lądowałam w Poznaniu. Jestem fanką Wiel-
kopolski. Dobrze tam się żyje. Może przez 
to, że Wielkopolska w  moim odczuciu jest 
bardzo europejska, otwarta na różnorodność. 
Od Polaków, których spotykałam słyszałam, 
że rozumieją mnie, bo pamiętają, kiedy to 
oni jeździli do Anglii. Było to bardzo pokrze-
piające. 

Z medialnych relacji Pani ukraińskich 
kolegów po fachu wynika, że droga do 
bycia lekarzem w  Polsce, jest trudna 

kosztowna i czasochłonna. Zaczyna się 
właściwie od zera, ponieważ nie liczy 
się dotychczasowe doświadczenie. Jak 
wyglądało to w Pani przypadku? 

Kosztowna to delikatnie powiedziane. 
Lekarz w  Ukrainie z  podstawową pensją 
wynoszącą maksymalnie 1000 złotych nie 
jest w stanie udźwignąć kosztów nostryfika-
cji. Trzeba być też gotowym – także finan-
sowo na różne niespodzianki. Pierwotnie 
nostryfikowałam dyplom w Warszawie, jed-
nak podczas egzaminu, do którego byłam 
dobrze przygotowana usłyszałam, żebym 
jednak spróbowała w  innym miejsce, dano 
mi do zrozumienia, że w Warszawie mi się 
nie uda. 

Jak Pani to odebrała?
Jak wielką niesprawiedliwość, zdecy-

dowały pozamerytoryczne względy. Byłam 
dobrze przygotowana. Odebrałam to jak 
niedopuszczenie do zamkniętego, wąskiego 

Lekarka 
na zmywaku 
dla Polaków 
była szokiem

Miała Pani dobry fach w ręku, dyplom 
lekarza specjalisty, a  jednak 8 lat temu 
zdecydowała się na emigrację z Ukrainy 
do Polski, co Panią do tego skłoniło? 

Pogorszenie sytuacji ekonomicznej 
kraju po Majdanie. Pochodzę z  Zaporoża, 
wschodniej części Ukrainy, która zawsze 
miała silne związki z Rosją. Nie chodzi o to, 
że politycznie było nam do niej blisko, ale 
nasz przemysł, nasza gospodarka byłą z nią 
silnie powiązana. Po Majdanie w 2014 r. te 
relacje przestały istnieć, sytuacja ekonomicz-
na w kraju była naprawdę trudna. W kryzysie 
było całe państwo, a  ja jako lekarz byłam 
wówczas pracownikiem budżetówki. Doszło 
do sytuacji, w której pensja lekarza była po-
równywalna z  zarobkami salowej. Żeby ja-
koś utrzymać rodzinę lekarz musiał brać po 
prostu łapówki, albo szukać czegoś innego. 
Nie chciałam tak żyć, wybrałam emigrację 
do Polski. Była okazja, żeby wyjechać i z niej 
skorzystałam. 

RAZEM Z UKRAINĄ

Lekarz anestezjolog Tetiana 
Rzymyszkiewicz pochodzi 
z Ukrainy, od 8 lat mieszka 
w Polsce, od ponad 
dwóch w Toruniu. Pracuje 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym. 

Tetiana Rzymyszkiewicz, pochodząca z Ukrainy lekarka, 
anestezjolożka z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Toruniu mówi o swojej drodze do bycia lekarzem w Polsce, 
różnicach pomiędzy dwoma systemami zdrowia i o tym, jak 
potoczyły się losy lekarek z ogarniętego wojną ukraińskiego 

Zaporoża, które znalazły schronienie w Toruniu.
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grona. Nie poddałam się, pojechałam do 
Poznania. Tam było już zupełnie inaczej, ale 
w Warszawie straciłam dużo czasu i  sporo 
pieniędzy choćby na drobiazgowe tłumacze-
nia ilości zajęć, nazw zajęć. W Poznaniu nie 
było to już wymagane. 

Do nostryfikacji podchodziła Pani 
w sumie dwukrotnie? 

Tak, dlatego rozumiem frustrację moich 
ukraińskich kolegów, którzy tak się o  tym 
procesie wypowiadają. 

Nostryfikacja to czasochłonny proces, 
nie mogła Pani wtedy pracować w zawo-
dzie, jak Pani sobie poradziła?

Było trudno, pracowałam przy najprost-
szych zajęciach – na produkcji, w restaura-
cji. Na początku miałam kryzys, po doświad-
czeniach w  Ukrainie byłam sfrustrowana, 
nie chciałam pracować jako lekarz, co dla 
moich przyjaciół w Polsce było ogromnym 
zaskoczeniem, że ja lekarz pracuję na zmy-
waku. Nostryfikacja nie tylko jest kosztow-
na, ale czasochłonna. Gdy ja do niej pod-
chodziłam odbywała się raz w roku, co też 
utrudnia planowanie czegokolwiek. Gdy już 
przeszłam tę ścieżkę musiałam znów cze-
kać na termin egzaminu z języka polskiego. 
Egzamin odbywał się raz na pół roku, cięgle 
brakowało terminów. Wszystko trwało bar-
dzo, bardzo długo. 

W  Polsce samorządy lekarskie stoją 
na stanowisku, że programy kształcenia 
lekarzy w państwach spoza UE znacznie 
różnią się od obowiązującego w Polsce. 
Pani też tak uważa? 

Nie wiem, czy tak jest w przypadku każ-
dego lekarza spoza Unii, mój przykład temu 
przeczy. Studiowałam w  Ukrainie zgodnie 
z  systemem bolońskim, więc w  Poznaniu, 
gdy zestawiono wykaz przedmiotów i  go-
dzin z  polskim systemem studiów okazało 
się, że zaliczyć muszę jedynie polskie prawo 
medyczne, co jest oczywiste. 

Poznała Pani dobrze zarówno polski 
jak i ukraiński system ochrony zdrowia, 
jakie zauważa najważniejsze różnice? 

System w  Ukrainie jest bardzo podob-
ny do polskiego. Chorzy mają prawo do 
bezpłatnej pomocy medycznej. Tyle teorii, 
w  praktyce nikt się pacjentem nie zajmie, 
dopóki nie będzie miał swojego gazika swojej 
strzykawki, swojej igły i swoich leków. 

Umawiam się na w  miarę prosty za-
bieg wycięcia żylaków, co muszę zrobić? 

Ma pani niewłaściwe podejście, najpierw 
musi pani znaleźć lekarza, który zrobi to pani 
dobrze i tanio. 

Opieka jest publiczna, dlaczego więc 
mam płacić? 

Będzie Pani przyjęta do szpitala, ale nikt 
takiego zabiegu pani nie wykona lub trafi 
pani na studenta. Łapówki są czymś zupełnie 
normalnym, jeśli znajdzie pani chirurga, musi 
znaleźć anestezjologa, dodatkowo dobrze 
byłoby znaleźć pielęgniarki, które czasem 
będą przychodzić i zmieniać opatrunki i do-
datkowo kupić pełne zaopatrzenie. Dostanie 
pani długą listę, na której będzie dokładnie 
wyliczone co, w  jakiej ilości musi mieć ze 
sobą, zaczynając od gazików, kończąc na 
kroplówce. 

Nie chciała być Pani częścią tego 
systemu?

Nie chciałam. Mogłam uniknąć hipokry-
zji i  iść w prywatne usługi, ale żeby zdobyć 
doświadczenie trzeba wejść do wąskiej, 
zamkniętej grupy lekarzy, w dodatku trzeba 
sobie takie miejsce przy takim lekarzu po 
prostu kupić. Smutny obraz, także z punktu 
widzenia pacjentów.

Ukraińcy w Polsce już to odczuwają, są 
zaskoczeni, że mają u  nas leki na ryczałt, 
że bezpłatnie są leczeni i to jest prawdziwe 
leczenie. Czujemy i widzimy dużą falę ludzi 
wymagających pomocy medycznej, którzy 
nie mogli na nią liczyć w Ukrainie. 

Nie ciągnęło Panią, żeby wrócić i po-
magać na miejscu, w Ukrainie?

Miałam taki pomysł, ale na ziemię ściągnął 
mnie mąż. Jako lekarka mam bilet wojenny 
i nie wiem, czy mogłabym wrócić do Polski. 
Wiele mogę zdziałać będąc tu, w Polsce. 

Od początku wojny w Ukrainie zaan-
gażowała się Pani pomoc dla Ukrainy, 
w  tym w  organizację pomocy humani-
tarnej dla Zaporoża, wzięła również pod 
swoje skrzydła lekarki z Ukrainy, których 
historię opisywaliśmy w ostatnim nume-
rze Meritum. Jak potoczyły się ich losy 
w Polsce, gdzie są dziś i co robią? 

Mieszkają nadal w Toruniu, dostały pra-
cę w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w  Toruniu, podpisały normalne umowy na 
asystentów lekarzy, dostają pensje, będą 
czekać na potwierdzenie dyplomu i  Prawo 
Wykonywania Zawodu. Obecnie na Biela-
nach pracują cztery takie osoby. 

Z jakim przyjęciem środowiska lekar-
skiego spotkała się Pani podczas swoich 
starań o bycie lekarzem w naszym kraju? 

Bardzo dobrym, nigdy nie dano mi odczuć, 
że nie jestem stąd. Staż robiłam w niedużym 
szpitalu w Puszczykowie pod Poznaniem. Po-
znałam tam wiele koleżanek i kolegów w róż-
nym wieku. Bardzo mi pomagali, doradzali, 
wspierali, tłumaczyli. Oczywiście, że było mi 
ciężko, bo staż robiłam bezpłatnie, przez 
13 miesięcy pracowałam za „dziękuję”, ale 
czułam, że mam wsparcie i wiele wyniosłam 
z  tego doświadczenia. Mam też przekona-
nie, że staż jest ważny i zgadzam się z tym, 
że to musi być obligo. Mamy różne systemy 
ochrony zdrowia tu i  w  Ukrainie. Pacjenta 
trafiającego na internę trzeba kompleksowo 
zaopatrzyć, dostrzec, czy jest to chirurgicz-
ny pacjent, wiedzieć jak zorganizowana jest 
praca na tym siostrzanym oddziale, wiedzieć 
za co odpowiada anestezjolog itd. W Pusz-
czykowie bardzo ceniono sobie stażystów. 
Panował bardzo jasny podział obowiązków. 
Wiedziałam za co, na którym odcinku odpo-
wiadam, miałam poczucie przynależności do 
tego miejsca i  tego, że zawsze mogę liczyć 
na wsparcie. 

tekst i zdjęcia: 
Alicja Cichocka-Bielicka
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Historia artroskopii
Dynamiczny rozwój medycznych technik 

endoskopowych w XX wieku umożliwił ma-
łoinwazyjną diagnostykę i  leczenie stawów. 
Prekursorem artroskopii stawu kolanowego 
był Kenji Takagi, który w  roku 1918 wyko-
nał wziernikowanie stawu kolanowego na 
zwłokach, a rozwój tej techniki zawdzięcza-
my także jego uczniowi, Masaki Watanabe. 
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
dwudziestego wieku szereg innowacyjnych 
rozwiązań opracowanych właśnie przez 
Watanabe, takich jak zastosowanie dodat-
kowych portali do instrumentacji, czy wy-
korzystanie światłowodów, przyspieszyło 
rozwój nowoczesnej artroskopii. Obecnie 
możliwe jest leczenie tą metodą kolana, 
biodra, stawu skokowego, palucha, barku, 
łokcia i nadgarstka a także wielu innych ele-
mentów narządu ruchu. Metoda ta, pierwot-
nie służyła postawieniu rozpoznania jednak 
obecnie dzięki nowoczesnej radiologii, stra-

ciła obecnie znaczenie diagnostyczne, stając 
się coraz częściej metodą rekonstrukcyjną 
a nie diagnostyczną. 

Nowoczesna diagnostyka stawów 
W  dobie poprawy dostępności do re-

zonansu magnetycznego, pogłębiona dia-
gnostyka stawów opiera się właśnie na tej 
metodzie. Jednak w nowoczesnej ortopedii 
badaniem pierwszego rzutu, tzw. złotym 
standardem nadal pozostaje RTG wyko-
nywane zawsze w  2 projekcjach i  najlepiej 
obustronnie (porównawczo). W  przypadku 
stawów kolanowych winno to być RTG na 
stojąco AP + boczne. W  przypadku stawu 
biodrowego standard to projekcja AP uzupeł-
niona o zdjęcie osiowe. W przypadku barku 
również wskazane są zdjęcia w 2 projekcjach 
(AP i  osiowe), w  razie ograniczenia rucho-
mości drugą projekcję może stanowić RTG 
boczne przez klatkę piersiową. Czy wyko-
nywanie RTG w dobie poprawy dostępności 

innych, nowszych metod ma nadal uzasad-
nienie? Zdecydowanie tak! RTG pozwala na 
wczesnym etapie diagnostyki, często jeszcze 
przed wizytą u specjalisty, wykluczyć scho-
rzenia ogniskowe (np. ogniska przerzutowe, 
pierwotne nowotwory kości, zapalenia kości) 
czy też zaawansowane zmiany zwyrodnie-
niowe itd. Także ortopeda, mimo że chory 
już ma wykonane MR, często będzie chciał 
ocenić klasyczne RTG. Dlaczego? Ponieważ 
może chcieć ocenić oś stawu czy też odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, jak długo toczy 
się proces zwyrodnieniowy. 

Czy USG jest alternatywą dla innych 
metod diagnostycznych w ortopedii?
Absolutnie nie jest. USG jest bardzo przy-

datną techniką obrazowania, jednak pozwala 
na dobrą wizualizację powierzchownie poło-
żonych, nie pokrytych kością elementów 
stawów, więzadeł, ścięgien i mięśni. Pozwa-
la również na ocenę tych struktur w  ruchu 
(tzw. badanie dynamiczne) oraz ocenę ich 
unaczynienia. Nie jest jednak alternatywą 
dla MR, jest inną techniką o  innych wska-
zaniach i  możliwościach. Ultrasonografia 
może być „fonendoskopem ortopedy”, ale 
czy fonendoskop stanowi alternatywę dla 
np. echokardiografii? 

Jakie schorzenia stawów można 
skutecznie leczyć artroskopowo?
Przede wszystkim schorzenia pourazo-

we, a  więc uszkodzenia więzadeł, łąkotek, 
obrąbka stawowego barku i  biodra, stożka 
rotatorów barku, pourazowych ubytków 

ORTOPEDIA

Co nowego w ortopedii 
małoinwazyjnej?

Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów barku
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chrząstki. W ostatnich 30 latach rozwinięto 
szereg bardzo zaawansowanych metod na-
prawy złożonych uszkodzeń stawów „przez 
dziurkę od klucza”. Rozwojowi optyki endo-
skopowej towarzyszyła rewolucja szeregu 
specjalistycznych instrumentów. Obecnie 
instrumentaria takie występują w  postaci 
oddzielnych, kilkudziesięcioelementowych 
zestawów, specyficznych dla konkretnej 
procedury rekonstrukcyjnej. Tak więc mamy 
takie zestawy np. do szycia łąkotki, osob-
ne dla rekonstrukcji więzadła krzyżowego 
przedniego, oddzielne dla krzyżowego tyl-
nego itd. Co więcej, implanty ortopedyczne 
na bloku operacyjnym zajmują dużą po-
wierzchnię magazynową, ponieważ mogą 
być wykonane w różnych wersjach materia-
łowych m.in. z  tytanu, tworzyw sztucznych 
oraz jako biowchłanialne. Każdy implant 
ortopedyczny występuje w szerokiej gamie 
rozmiarów, często w wersji na prawą i  lewą 
stronę. W ostatnich latach mamy również do 
czynienia z dynamicznym rozwojem materia-
łów szewnych, ze szczególnym naciskiem na 
poliestry wysokiej wytrzymałości w postaci 

taśm. Osobną grupę implantów stanowią 
tzw. skafoldy (np. membrany, żele), a więc 
implanty zbudowane z biomateriałów stano-
wiących rusztowanie dla komórek syntetyzu-
jących kolagen. Ma to sprzyjać regeneracji 
struktur wewnątrzstawowych, np. chrząstki 
czy łąkotek. Biomateriały takie mogą być do-
datkowo wzbogacane biologicznie, poprzez 
dodatek autologicznego aspiratu lub koncen-
tratu szpiku, płytek krwi lub komórek me-
zenchymalnych pochodzenia tłuszczowego. 
Należy podkreślić, że metody te, jakkolwiek 
obiecujące na przyszłość, w większości nie 
mają ugruntowanych dowodów skuteczności 
opartych na wieloośrodkowych badaniach 
obejmujących duże grupy pacjentów. 

Jeśli jest tak dobrze w ortopedii 
artroskopowej, to dlaczego 
dynamicznie rośnie liczba 
endoprotezoplastyk wykonywanych 
na świecie?
Niestety artroskopia nie jest metodą le-

czenia zmian zwyrodnieniowych. Choroba 
zwyrodnieniowa to złożony proces o podło-

żu biochemicznym, w którym dochodzi do 
zaburzenia autoregeneracji tkanek. Szcze-
gólne znaczenie mają tu specyficzne enzy-
my, tzw. metaloproteinazy oraz cytokokiny 
prozapalne. Dostępne badania naukowe 
jasno pokazują, że nie można spodziewać 
się dobrego efektu leczenia artroskopo-
wego, jeśli choroba zwyrodnieniowa 
jest już rozwinięta. Artroskopowo może-
my uzupełniać pojedyncze, ogniskowe 
(np. pourazowe) uszkodzenia chrząstki 
stawowej, ale nie możemy odtworzyć 
powierzchni stawowej, jeśli uległa rozle-
głej destrukcji. Nie zakłada się stentów 
choremu oczekującemu na przeszczep 
serca. 

Czy mamy badania diagnostyczne, 
aby określić, kiedy chory jeszcze 
nadaje się do leczenia artroskopowego? 

Odpowiedź może zaskoczyć. Mimo po-
znania szeregu tzw. biomarkerów choroby 
zwyrodnieniowej, do tej pory nie udało się 
wyznaczyć progu dla takiej interwencji. Naj-
bardziej przydatne do tego celu jest nadal… 
klasyczne RTG. Dlaczego? Ponieważ zmiany 
obrzękowe podchrzęstnej w MR mogą być 
mylące. Obraz w MR może przemawiać za 
zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową, ale 
jeśli w RTG nie ma cech tej choroby, ozna-
cza to, że proces chorobowy trwa krótko, 
i można próbować ratować staw metodami 
artroskopowymi. 

Kiedy, wobec tego, warto myśleć 
o leczeniu artroskopowym?
Złotą zasadą, nie tylko w ortopedii, jest 

trzymanie się wskazań do zabiegu opera-
cyjnego. Nie operujemy uszkodzeń znale-
zionych przypadkowo w MR, które nie dają 
dolegliwości bólowych, np. bezobjawowych 
uszkodzeń łąkotki, chrząstki czy też „zabu-
rzeń sygnału” więzadeł. Z drugiej strony, jeśli 
pacjent ma uporczywe dolegliwości bólowe 
odpowiadające swoim wzorcem np. uszko-
dzeniu łąkotki, to warto poddać się leczeniu 
artroskopowemu. Przewlekłe ograniczenie 
rotacji bioder, związane z bólem nasilającym 
się po siedzeniu na niskich siedziskach, naj-
częściej związane jest z  strukturalnym nie-
dopasowaniem powierzchni stawowych, tzw. 
konfliktem panewkowo-udowym. Nieleczony 
i objawowy konflikt, prowadzi do zaawanso-
wanych zmian zwyrodnieniowych bioder. 
Podobnie objawowa, uciążliwa niestabil-
ność stawu kolanowego czy skokowego nie 
leczona adekwatnie i  na czas, doprowadzi 
do rozwoju jego choroby zwyrodnieniowej. 
A wiemy już, że wtedy na leczenie artrosko-
powe będzie za późno. 

dr n med. Łukasz 
Paczesny
lekarz specjalista 
ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu

Artroskopowa rekonstrukcja 
obrąbka biodra
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Tenisowa 
Bielsko-Biała

Lutra. Na początku XX wieku na ziemiach 
tych 1/3 mieszkańców stanowili protestan-
ci. W  Bielsku-Białej znajduje się jedyny 
w Polsce pomnik Marcina Lutra.

Bielsko-Biała to miasto z zaledwie 70-let-
nią historią! Powstało w 1951 r. z połącze-
nia miast Bielsko i miasta Biała. Miasto jest 
położone na terenie górzystym, w granicach 
administracyjnych miasta znajduje się 17 
szczytów górskich w  tym ponad 1000-me-
trowe: Klimczok i Szyndzielnia.

Górzysto-pagórkowaty teren nad rzeką 
Białą, interesująca architektura szczególnie 
wąskie uliczki i kamienice wokół Rynku oraz 
atrakcyjne budynki kościołów obu głównych 
wyznań tworzą niepowtarzalny klimat. Traf-
nym wydaje się popularny slogan, iż Bielsko-
-Biała to Mały Wiedeń. Warto odwiedzić to 
piękne miasto.

Rynek

Piękne uliczki w centrum miasta

Pomysłowa architektura

Atrakcyjne kamienice 

SPORT

Bielsko-Biała leży na  Pogórzu Ślą-
skim, u  stóp  Beskidu Małego i  Beskidu 
Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzi-
bą władz  powiatu bielskiego. W  Bielsku 
Białej mieszka 170 tys. ludzi, wśród nich 
wyznawcy katolicyzmu i protestanci. Jest 
siedzibą władz Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
Kościoła Rzymsko-katolickiego, ale także 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego. Region ten okazał 
się podatnym gruntem dla 95 tez Marcina 

Minęło już 8 miesięcy od Halowych Mistrzostw Polski 
Lekarzy rozegranych w lis topadzie 2021 w Pabianicach, 

a ponad siedemdziesięciu lekarzy, pasjonatów tenisa 
ziemnego przystąpiło do walki o halowe tytuły 2022, 

tym razem Mistrzostwa zaplanowano w kalendarzu PSTL 
(Polskie Towarzystwo Tenisowe Lekarzy) na marzec br. 

Mistrzostwa zostały rozegrane w ostatni weekend marca 
w tajemniczej i pięknej Bielsku-Białej.

Kościół Ewangelicko-Augsburski 
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Wracając do relacji sportowej. 

W  Mistrzostwach naszą Kujawsko-Po-
morską Okręgową Izbę Lekarską reprezen-
towali: neurolog dr Ignacy Lubński (kat 70+) 
oraz ginekolog dr Aleksander Skop (50+).

W  grze pojedynczej obaj dotarli do ½ 
finału i zdobyli brązowe medale Mistrzostw 
Polski. W  grze podwójnej Ignacy Lubiński 
w  parze z  dr. Zdzisławem Hrynkiewiczem 
gastroenterologiem z  Białegostoku dotarli 

do ¼ finału, po zaciętej walce ulegli parze 
późniejszych Mistrzów Polski – dr Ryszard 
Kaczorowski (stomatolog Poznań) – dr Bo-
gusław Rataj (ortopeda Łódź). 

Dr Aleksander Skop w parze z internistą 
z Łodzi dr Robertem Kowalczykiem zdobyli 
srebrne medale, w finale ulegli 5/7, 4/6 du-
etowi dr Tomasz Maziak (stomatolog z Le-
gnicy) – dr Stan Wożniak (internista z Au-
gustowa). Złoty medal był blisko... Turniej 
rozegrano na nawierzchni dywanowej w no-
woczesnej hali tenisowej BKT Advantage 

korty tenisowe MOSIR w Toruniu 
ul. Przy Skarpie 4 (Rubinkowo)

24 września 2022 (sobota) 
godz. 10.00. 

Zapisy Aleksander Skop:
  skalek@poczta.onet.pl   604 267 343

do 23 września (piątek) do godz 20.00 
Weryfikacja i losowanie – sobota godz. 9.30 

Początek gier godz. 10.00 – gry pojedyncze kobiet i mężczyzn.

XXI Mistrzostwa Lekarzy 
Pomorza i Kujaw w tenisie ziemnym 

PATRONAT
• Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
 dr Wojciech Kaatz
• Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej – dr Aleksandra Śremska 

ORGANIZATORZY
• Aleksander Skop I tel. 604 267 343 I skalek@poczta.onet.pl
• Zbigniew Kula I tel. 606 464 455 I zbigniew.kula@co.bydgoszcz.pl

Tenis Club. W  hali tej na co dzień trenuje 
jedna z naszych nadziei tenisowych 20-let-
nia Maja Chwalińska, aktualnie zawodnicz-
ka nr 265 na listach WTA.

Kolejne Mistrzostwa Polski – letnia edy-
cja już wkrótce – w  czerwcu, na ceglanej 
mączce.

tekst i zdjęcia: Aleksander Skop

Debel Skop - Kowalczyk Duet Hrynkiewicz - Lubiński Deblowi rywale
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Koleżanki i Koledzy,
z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat, 

odszedł od nas wspaniały samorządowiec, 
nieoceniony organizator, Przyjaciel i Kolega, 

Prezes naszej Izby Lekarskiej 

Pan Doktor Kazimierz Bryndal
Wielka Postać, Mentor i Mistrz. Cześć Jego pamięci!

Kilka godzin później dotarła do nas kolejna smutna infor-
macja o śmierci Szanownej Małżonki Dr. Bryndala – lekarki 

dentystki Pani Doktor Eleonory Sobieckiej-Bryndal
Żyli razem i odeszli razem…

Niech odpoczywają w pokoju!

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL w Toruniu 
i całej naszej społeczności lekarsko-dentystycznej składam 
najgłębsze wyrazy współczucia synom Rafałowi, Jackowi, 
Michałowi i Kubie oraz całej pogrążonej w smutku Rodzinie.

Z wyrazami ogromnego szacunku,
Wojciech Kaatz

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 21 maja 2022 r. 

zmarł Pan Doktor 

KAZIMIERZ 
BRYNDAL

92 lata

Absolwent rocznika 1954 Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie. Lekarz dentysta, specjalista protetyki 

stomatologicznej z Torunia. W 3 kadencji, w latach 1997-2001, 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.
Od chwili reaktywowania samorządu lekarskiego brał czynny 
udział w życiu samorządowym. W działalności samorządowej 
dał się poznać, jako wszechstronny i skuteczny organizator. 

Niezastąpiony w kontaktach międzynarodowych, przede 
wszystkim z Izbą Lekarską partnerskiej Getyngi. Dla 

pokoleń dentystów toruńskich był niedoścignionym wzorem 
nauczyciela i wychowawcy. Niekwestionowany autorytet 

w środowisku lekarsko-dentystycznym. 
Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy w 3, 5, 6 kadencji. Delegat 

na Okręgowy Zjazd Lekarzy KPOIL w 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
kadencji. Zastępca Prezesa ORL w 2, 4, 5 kadencji. 

Członek ORL w 2, 3, 4, 5, 6, 7 kadencji. 
Członek Prezydium ORL w 2, 3, 4, 5, 6, 7 kadencji. 

Po studiach pracował w Szczecinie, potem w Chełmży. 
Od lat 90-tych do przejścia na emeryturę w 2009 roku był 

kierownikiem Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum 
Stomatologii przy ul. Przedzamcze w Toruniu. 

Wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
Oddział w Toruniu. Wieloletni członek Toruńskiego 

Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wieloletni 
Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Komisji 

Stomatologicznej, członek Komisji Historycznej KPOIL 
w Toruniu. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym 

Krzyżem Zasługi, Tytułem i Odznaczeniem „Pro Gloria Medici” 
KPOIL oraz Odznaczeniem „Meritus Pro Medicis” NIL.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 22 maja 2022 r. 

zmarła Pani Doktor 

ELEONORA 
SOBIECKA-BRYNDAL

71 lat

Absolwentka rocznika 1974 Akademii Medycznej w Łodzi. 
Lekarz stomatolog, specjalistka protetyki 

stomatologicznej z Torunia. 

foto Paulina Komorowska
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Pani Doktor Hannie Kryńskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

BRATA 
Pana Doktora Janusza Kochanowicza 

składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 1 czerwca 2022 r. 

zmarł Pan Doktor 

JAN STEFAŃSKI
88 lat

Absolwent rocznika 1964 Wojskowej AM w Łodzi. 
Emerytowany specjalista chorób wewnętrznych 

i gastroenterologii z Torunia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 31 maja 2022 r. 

zmarła Pani Doktor 

IRENA DZIUK-
-LEWANDOWSKA

92 lata

Absolwentka rocznika 1957 AM w Warszawie. Emerytowana 
specjalistka medycyny fizykalnej i balneoklimatologii z Torunia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 24 maja 2022 r. 

zmarł Pan Doktor 

ZBIGNIEW 
MARCINIEC

87 lat

Absolwent rocznika 1958 AM w Zabrzu-Rokitnicy. Specjalista 
położnictwa i ginekologii. Wieloletni Ordynator Oddziału Gine-
kologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Chełmży.

fot. Baj Pomorski, 2009 r.

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. 
Są słowa, które zawsze będą wywoływać morza łez… 

i są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie 
nas lawina wspomnień”

Z ogromnym żalem żegnamy naszych Przyjaciół 
Panią Doktor Eleonorę Sobiecką-Bryndal 

i Pana Doktora Kazimierz Bryndala. 
Swoim optymizmem do ludzi zarażali otoczenie. 

W naszych pamięciach pozostaną na zawsze uśmiechnięci 
i przyjaźnie nastawieni do życia.  

Pracownicy Izby Lekarskiej i Oddziału GBL w Toruniu

Pani Doktor Ewie Pawełczyk 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Pani Dr Małgorzacie Bartczak-Łysek, 

Pani Dr Aleksandrze Łysek-Józefowicz 

i Panu Dr. Marcinowi Łyskowi 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA i DZIADKA 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.



34
3/2022

Meritum Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Panu Dr. Pawłowi Torbickiemu 
i Pani Dr Katarzynie Torbickiej 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MATKI i TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Pani Dr Annie Mazur 
i Panu Dr.i Witoldowi Mazurowi 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MATKI i TEŚCIOWEJ 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Państwu Dr Agacie Marciniec-Orzeł 
i Dr. Tomaszowi Orzeł 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

OJCA i TEŚCIA
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Pani Dr Marzenie Bartczak-Sawryckiej 
i Panu Dr. Piotrowi Sawryckiemu 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA i TEŚCIA
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Pani Dr Marzenie Bartczak-Sawryckiej 
i Panu Dr. Piotrowi Sawryckiemu 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

TATY i TEŚCIA
składają koleżanki i koledzy 

z Oddziału Chemioterapii Nowotworów.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 21 maja 2022 r. 

zmarł Pan Doktor 

JANUSZ 
KOCHANOWICZ

85 lat
Absolwent rocznika 1969 AM w Białymstoku. 

Lekarz pediatra z Włocławka. Ostatnio zatrudniony 
w NZOZ „Medico” w Bobrownikach.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 11 maja 2022 r. 

zmarł w Gdańsku Pan Doktor 

LECH 
WORONOWICZ

88 lat
Absolwent rocznika 1957 AM w Gdańsku. Emerytowany 

specjalista chorób wewnętrznych z Chełmży.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

zmarł Pan Doktor 

HENRYK 
SZWAROCKI

74 lata
Absolwent rocznika 1972 AM w Łodzi. Lekarz pediatra. Zawo-

dowo związany z Przychodnią Osiedlową Rubinkowo 
w Toruniu. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 3 i 6 kadencji. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 9 kwietnia 2022 r. 

zmarła Pani Doktor 

DANUTA 
SIATKOWSKA

87 lat

Absolwentka rocznika 1963 AM w Gdańsku. 
Emerytowana lekarz chorób wewnętrznych i medycyny 

społecznej z Włocławka.
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