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Szukamy rzecznika
Dyrektor szpitala w Bychawie pozwał wnuczkę zmarłej pa-

cjentki o znieważenie pracowników szpitala. Od pozwanej do-
maga się przeprosin na pierwszych stronach gazet oraz wpła-
cenia dwudziestu tysięcy złotych na rzecz hospicjum. Jak po-
dał portal wp.pl, Dorota P. zarzuciła personelowi szpitala, że 

doprowadził do śmierci jej babci. Miała oskarżać pracowników o łapownictwo. Na ko-
rytarzu krzyczała w stronę pacjentów „ludzie uciekajcie stąd, bo was zabiją, to morder-
cy”. Zapowiadała, że jak zostanie sędzią (jest aplikantem) zrobi porządek ze szpitalem. 
Zarzuty pod adresem szpitala kobieta powtórzyła w programie „Zdarzenia”, wyemito-
wanym przez Telewizję Lublin. Przyszła sędzia broni się zdenerwowaniem i trudnościa-
mi z pogodzeniem się ze stratą babci. Ale dyrektor ani myśli odpuszczać. Wszak obra-
żono jego pracowników i naruszono dobre imię szpitala. Nie wiem jak sprawa się za-
kończy, wiem natomiast, że pan dyrektor Piotr Wojtaś już odniósł zwycięstwo. Z całą 
pewnością w jego szpitalu będzie mniej naśladowców Doroty P., bo niezależnie od ko-
mentarzy, wygłaszanych na forach internetowych tudzież we własnej kuchni, agresyw-
ni chamusie obojga płci zastanowią się, czy warto pozwolić sobie na głośno wyrażaną 
ekspresję. Takich dyrektorów jest w Polsce jak na lekarstwo. Bronić musimy się sami, co 
wcale nie znaczy, że w pojedynkę.

O ochronie prawnej lekarzy mówiono od wielu lat. Niestety, wyłącznie mówiono. 
Kilka lat temu bliska realizacji była koncepcja powołania prawniczej grupy szybkiego 
reagowania, zobowiązanej do obrony lekarzy bezpardonowo atakowanych w mediach. 
Pomysł upadł, bo nie znalazł poparcia szefów okręgowych izb lekarskich. Nieoficjalnie
wiadomo, że nasi przedstawiciele przestraszyli się gniewu dziennikarzy. Ustępstwa nikt 
z przedstawicieli mediów oczywiście nie zauważył. Nadal wylewano pomyje na nasze 
głowy, a my udawaliśmy, że to tylko deszcz. Pierwszym samorządem, który odważył się 
zejść z prowadzącej donikąd drogi „polityki miłości” była OIL w Krakowie. To tam, 
w czerwcu ubiegłego roku, powołano pierwszego rzecznika praw lekarza. W ślady Kra-
kowa poszły kolejne samorządy. ORL naszej izby także została zobowiązana do powo-
łania takiego rzecznika. Zdaniem doktora Łukasza Wojnowskiego jest to jedno z naj-
ważniejszych i zarazem najpilniejszych zadań samorządu. Byłoby zbytnim uproszcze-
niem wiązać pracę rzecznika wyłącznie z obroną lekarzy szkalowanych w środkach 
masowego przekazu. Rzecznik powinien reagować, gdy odchodzi do naruszenia prze-
pisów kodeksu karnego i cywilnego, prawa pracy, a ofiarą tego naruszenia jest lekarz.
W zakresie obowiązków nowej instytucji mieści się również organizacja zastępstwa 
procesowego, pomoc w uzyskiwaniu ekspertyz biegłych, udzielanie poręczeń oraz po-
moc w zgromadzeniu kaucji. 

Byłoby idealnie, gdyby rzecznikiem praw lekarza został doświadczony, a przy tym 
czynny zawodowo lekarz, cieszący się autorytetem w środowisku. Czekamy na kandy-
datury! Z drugiej strony źle by się stało, gdyby powołano lekarza „z łapanki”. Dlatego 
warto moim zdaniem rozważyć powierzenie tej funkcji prawnikowi. Operatywny, zna-
jący problematykę medyczną oraz przychylnie nastawiony do lekarzy mecenas byłby 
i tak potrzebny każdemu rzecznikowi- lekarzowi. Jeśli do marcowego okręgowego 
zjazdu lekarzy nie uda się znaleźć odpowiedniego kandydata z naszego środowiska, 
powołajmy prawnika. W mojej ocenie to dobre rozwiązanie. Niech ten rzecznik już 
działa. I niech pokaże, że jest. To naprawdę dużo. 

Każdy lekarz powinien wiedzieć, że jeśli z winy innych osób, a przynajmniej mając 
nie bezpodstawne poczucie takiej winy, znajdzie się w tarapatach w związku z wykony-
waniem zawodu, może liczyć na profesjonalną pomoc. Leży to w interesie całego śro-
dowiska.

Sławomir Badurek
e-mail: meritum@hipokrates.org

XXVII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
Uchwałą Nr 5/VI/2010 Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy 

i Lekarzy Dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu na dzień – 
20 marca 2010 r. – Sala Konferencyjna HOTELU FILMAR w Toruniu.
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• POBOCZA MEDYCYNY •

Początek roku to tradycyjnie czas podsu-
mowań, zestawień i rankingów ubiegło-
rocznych dokonań w najróżniejszych dzie-
dzinach, rankingów mniej lub bardziej po-
ważnych i mniej lub bardziej przydatnych. 
Do tych bardziej poważnych i bardziej przy-
datnych można zaliczyć różnorodne ran-
kingi placówek medycznych, których z roku 
na rok pojawia się coraz więcej. Wbrew po-
zorom informacje, jakie można wyciągnąć 
z takich rankingów, mogą być przydatne 
nie tylko dla pacjentów, ale także dla leka-
rzy – potencjalnych pracowników lub 
współpracowników wybranej lecznicy.

Poniżej prezentuję subiektywny wykaz 
najpopularniejszych rankingów zakładów 
opieki zdrowotnej, a także nagród i wyróż-
nień, których otrzymywanie także podnosi 
rangę i prestiż placówek medycznych.

OGÓLNOPOLSKI RANKING SZPITALI 
„BEZPIECZNY SZPITAL” 
– dziennik Rzeczpospolita oraz 
Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia w Krakowie
Ranking szpitali publikowany jest przez 

dziennik Rzeczpospolita od 2004 roku. Kry-
teria rankingu co roku są takie same, co 
umożliwia porównanie wyników osiąganych 
przez lecznice na przestrzeni kilku lat. Ran-
king prowadzony jest we współpracy z Cen-
trum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, które odpowiada za merytoryczną 
ocenę ankiet. Centrum jest instytucją podle-
gającą Ministerstwu Zdrowia, która przyzna-
je szpitalom akredytacje.

W rankingu uczestniczą tylko te szpitale, 
które prowadzą procedury zabiegowe. 
Lecznice oceniane są według tych samych 
kryteriów w trzech kategoriach: szpitale 
publiczne, monospecjalistyczne i niepu-
bliczne.

 Szpitale są oceniane na podstawie infor-
macji zawartych w ankietach. Pytania w an-
kietach są podzielone na trzy obszary: za-
rządzanie (punkty za spełnienie wymogów 
sanitarnych, infrastrukturę, inwestycje 
i konserwację sprzętu medycznego, infor-
matyzację, a także za dobrą kondycję finan-
sową placówki); jakość opieki (punkty za 
certyfikaty jakości i akredytacje oraz posia-
danie zespołu monitorującego bezpieczeń-
stwo pacjenta); opieka medyczna (punkty 
za warunki w salach operacyjnych i szpital-
nych, wykształconą i wykwalifikowaną ka-
drę, rozsądne zarządzanie antybiotykami).

Rankingi 
placówek medycznych

Łączna maksymalna suma punktów do 
zdobycia w trzech obszarach to 1000 punk-
tów, przy czym twórcy kryteriów rankingu 
twierdzą, że poziom pozwalający w rzeczy-
wistości zapewnić bezpieczeństwo pacjen-
tom to ponad 700 punktów.

Dzięki niezmienności kryteriów rankin-
gom łatwo można obserwować ewolucję 
polskich szpitali. Jeszcze kilka lat temu po-
ziom 700 punktów był nieosiągalny dla 
wielu placówek nawet ze złotej setki. 
W 2009 roku wszystkie szpitale z pierwszej 
setki rankingu zdobyły ponad 700 punk-
tów. Podobnie jest z kondycją finansową
szpitali – obecnie aż trzy czwarte placówek 
zgłaszających się do rankingu ma dodatni 
wynik finansowy, podczas gdy kilka lat
temu takich lecznic było zaledwie kilkana-
ście procent.

Ranking „Bezpieczny szpital” uznawany 
jest za prestiżowy, a wyróżniane w nim pla-
cówki chętnie chwalą się swoimi osiągnię-
ciami. Tego typu renoma może mieć jednak 
także negatywne skutki. Centrum Onkolo-
gii w Bydgoszczy – laureat pięciu kolejnych 
edycji rankingu ogólnego – w 2009 roku 
świadomie nie zgłosiło się do rankingu. 
Wzrost popularności placówki na skalę kra-
jową zaowocował bowiem wyraźnym 
zwiększeniem ilości pacjentów, zwłaszcza 
spoza naszego województwa, powodując 
tym samym znaczne trudności w uzyskaniu 
zwrotu kosztów ich leczenia od Narodowe-
go Funduszu Zdrowia.

Laureaci rankingu „Bezpieczny 
Szpital” z województwa 
kujawsko-pomorskiego w 2009 roku 
(w nawiasie miejsce i liczba punktów 
w rankingu ogólnym):
1. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poli-

kliniką w Bydgoszczy (6. – 864,67)
2. Szpital Powiatowy im. dr. L. Błażka 

w Inowrocławiu (13. – 856,02)
3. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. 

Rydygiera w Toruniu (38. – 794,89)
4. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toru-

niu (55. – 773,29)
5. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 

im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy 
(86. – 737,31)

6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
7. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Bi-

ziela w Bydgoszczy
8. Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Ju-

rasza w Bydgoszczy

9. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 
Kopernika w Toruniu

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Radziejowie

NARODOWY RANKING SZPITALI 
„DOBRY SZPITAL” 
– dziennik Super Express
W maju 2008 roku Super Express opubli-

kował wyniki Narodowego Rankingu Szpita-
li „Dobry Szpital”, nad którym patronat obję-
ło Ministerstwo Zdrowia. W rankingu oce-
niano tylko szpitale wielospecjalistyczne – 
wyłączono hospicja, placówki psychiatryczne 
i inne szpitale monospecjalistyczne, np. on-
kologiczne, pediatryczne czy położnicze. Do 
rankingu zgłosiły się 304 lecznice, spośród 
których wyłoniono setkę laureatów.

Ranking powstawał w dwóch etapach. 
W pierwszym zebrano i oceniono ankiety 
przekazane przez dyrektorów szpitali, któ-
rzy zgłosili kierowane przez siebie placówki 
do udziału w rankingu. Największe znacze-
nie miał fakt posiadania przez szpital certy-
fikatu akredytacji Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia. W ankietach 
pytano między innymi o uzyskane certyfi-
katy i wyróżnienia, ewentualne zadłużenie 
i remonty.

Największy wpływ na pozycję szpitala 
w rankingu miały jednak punkty przyzna-
wane przez czytelników Super Expressu, 
którzy wypełniali Ankietę Satysfakcji Pa-
cjenta (spłynęło ich około 6 tysięcy). Pacjen-
ci oceniali warunki, w jakich byli leczeni 
(czystość, jakość wyżywienia, konieczność 
ponoszenia dodatkowych opłat), a także 
oceniali fachowość i uprzejmość personelu 
medycznego.

Laureaci rankingu 
„Dobry Szpital” 
z województwa kujawsko-pomorskiego 
(w nawiasie miejsce i liczba punktów 
w rankingu ogólnym):
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Lu-

dwika Rydygiera w Toruniu (23. – 59,3) 
2. 10. Szpital Wojskowy Bydgoszczy 

(40. – 56,8)
3. Specjalistyczny Szpital Miejski w Toru-

niu (54. – 54,8)
4. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 

im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy (55. – 
54,7)

5. Szpital Uniwersytecki im. Dr Antonie-
go Jurasza w Bydgoszczy (74. – 52,9) 
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RANKING SZPITALI I ODDZIAŁÓW 
SZPITALNYCH – tygodnik Newsweek 
Polska i Towarzystwo Promocji 
Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
Ranking szpitali przygotowany przez ty-

godnik Newsweek Polska we współpracy 
z Towarzystwem Promocji Jakości Opieki 
Zdrowotnej w Polsce był pierwszym tego 
typu wydarzeniem w naszym kraju. Po raz 
pierwszy opublikowano go w listopadzie 
2001 roku i z założenia miał on spełniać 
dwie funkcje: pacjentom miał pomóc w po-
dejmowaniu decyzji o wyborze szpitala, 
a lecznice – zmotywować do poprawy jako-
ści opieki nad pacjentami.

W odróżnieniu od dwóch opisanych 
wyżej rankingów każda kolejna odsłona 
rankingu Newsweeka koncentrowała się 
na wybranych specjalizacjach medycz-
nych. Brane pod uwagę były tylko te od-
działy i szpitale, które zostały wybrane 
przez Ministerstwo Zdrowia do prowadze-
nia specjalizacji lekarskich. Wyniki były 
opracowywane na podstawie wypełnia-
nych przez kierowników oddziałów ankiet, 
w których pytania były dostosowane do 
specyfiki danej specjalizacji. Na ostateczny
wynik i miejsce w rankingu wpływała tak-
że opinia środowiska, czyli głosy oddane 
na dany oddział przez kierowników innych 
oddziałów o tej samej specjalności oraz 
fakt posiadania przez szpital akredytacji 
Centrum Monitorowania Jakości w Służbie 
Zdrowia.

Newsweek publikował rankingi od-
działów kilkakrotnie w ciągu roku w la-
tach 2002 - 2007. Na podstawie tworzo-
nych w danym roku cząstkowych rankin-
gów oddziałów układano ogólny ranking 
szpitali. W 2004 roku za najlepszy szpital 
w Polsce uznano Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza AM 
w Bydgoszczy.

Wybrane lokaty w rankingach New-
sweeka szpitali z województwa 
kujawsko-pomorskiego (w nawiasie spe-
cjalność ocenianego oddziału, rok publika-
cji rankingu, miejsce w rankingu):

– 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikli-
niką w Bydgoszczy (Neurochirurgia 2002 – 
17. / Neurologia 2003 – 19. / Okulistyka 
2004 – 21. / Laryngologia 2004 – 30. / Orto-
pedia 2004 – 30. / Chirurgia Ogólna 2004 – 
23. / Gastroenterologia 2005 – 9. / Rehabili-
tacja 2005 – 12. / Neurologia 2006 – 33. / 
Leczenie udarów 2006 – 40. / Gastroentero-
logia 2007 – 17. / Neurochirurgia 2007 – 4.)

– Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. 
Rydygiera w Toruniu (Ginekologia 2004 – 
32. / Okulistyka 2004 – 29. / Laryngologia 
2004 – 27. / Ortopedia 2004 – 40. / Chirurgia 
Ogólna 2004 – 25. / Neurologia 2006 – 50. / 
Leczenie udarów 2006 – 51. / Kardiologia 
2007 – 17.)

– Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bi-
ziela w Bydgoszczy (Ginekologia 2002 – 6. / 
Ginekologia 2004 – 7. / Okulistyka 2004 – 
22. / Laryngologia 2004 – 33. / Gastroente-
rologia 2005 – 10. / Urologia 2005 – 4. / Ga-
stroenterologia 2007 – 15. / Kardiologia 
2007 – 16.)

– Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Ju-
rasza w Bydgoszczy (Psychiatria 2007 – 7. / 
Ortopedia 2002 – 12. / Okulistyka 2004 – 3. / 
Laryngologia 2004 – 6. / Chirurgia Ogólna 
2004 – 13. / Chirurgia Naczyniowa 2005 – 
9. / Hematologia dziecięca 2005 – 4. / Reha-
bilitacja 2005 – 3. / Urologia 2005 – 5. / Ga-
stroenterologia dziecięca 2007 – 2. / Kardio-
logia 2007 – 6. / Psychiatria 2007 – 8.)

– Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 
Kopernika w Toruniu (Hematologia 2005 – 
10.)

– Centrum Onkologii w Bydgoszczy (On-
kologia 2005 – 4.)

OGÓLNOPOLSKI RANKING SZPITALI 
PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH 
– tygodnik Wprost i wydawnictwo 
medyczne Termedia
Tygodnik Wprost przygotowuje swój 

ranking we współpracy z wydawnictwem 
medycznym Termedia. Podobnie jak 
w przypadku rankingu Newsweeka ran-
king prezentuje wyniki w podziale na naj-
popularniejsze specjalności oddziałów 
szpitalnych. Zdaniem autorów rankingu 
tworzą oni listę klinik i oddziałów szpital-
nych zapewniających najlepszą opiekę 
medyczną i najlepiej wykonujących naj-
częstsze zabiegi planowe.

Ranking został stworzony na podstawie 
wielostronicowych ankiet, które rozesłano 
do zarejestrowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia polskich szpitali. Ankiety miały na 
celu przede wszystkim określenie skutecz-
ności terapii w placówce. Pytano w nich 
między innymi o zakres diagnostyki, wypo-
sażenie, liczbę przeprowadzanych zabie-
gów medycznych i techniki ich wykonania, 
doświadczenie w przeprowadzaniu zabie-
gów, liczbę powtórnie przyjętych pacjen-
tów, odsetek powikłań pooperacyjnych 
i długość pobytu pacjenta po zabiegu ope-
racyjnym oraz kompetencje personelu. 
Dużą wagę twórcy przywiązywali również 
do posiadania przez dany szpital certyfika-
tu akredytacji CJM i certyfikatu ISO.

Dotychczas ranking miał pięć edycji – 
w latach 2003-2006 oraz w 2009 roku (tylko 
chirurgia plastyczna). Oceniane były w nim 
takie specjalności oddziałów szpitalnych 
jak chirurgia, ginekologia, kardiologia, oku-
listyka, ortopedia, otolaryngologia czy psy-
chiatria.

Wybrane lokaty w rankingach 
szpitali publicznych tygodnika 
Wprost lecznic z województwa 

kujawsko-pomorskiego (w nawiasie 
specjalność ocenianego oddziału, 
rok publikacji rankingu, miejsce 
w rankingu):
– 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikli-

niką w Bydgoszczy (Chirurgia 2004 – 1. / 
Neurochirurgia 2005 – 3. / Kardiologia 
2006 – 30. / Ginekologia 2006 – 32. / Okuli-
styka 2006 – 13. / Ortopedia 2006 – 33. / 
Otolaryngologia 2006 – 29. / Psychiatria 
2006 – 12. / Urologia 2006 – 10.)

– Szpital Powiatowy im. dr. L. Błażka 
w Inowrocławiu (Chirurgia 2004 – 1. / Uro-
logia 2006 – 12.)

– Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. 
Rydygiera w Toruniu (Chirurgia 2004 – 13. / 
Ortopedia 2006 – 25. / Otolaryngologia 
2006 – 8.)

– Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toru-
niu (Ortopedia 2006 – 47.)

– Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bi-
ziela w Bydgoszczy (Kardiologia 2006 – 36. / 
Ginekologia 2006 – 14. / Okulistyka 2006 – 
19. / Otolaryngologia 2006 – 27. / Urologia 
2006 – 4.) 

– Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Ju-
rasza w Bydgoszczy (Neurochirurgia 2005 – 
12. / Kardiochirurgia 2006 – 14. / Kardiolo-
gia 2006 – 6. / Ortopedia 2006 – 22.)

– Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 
Kopernika w Toruniu (Kardiologia 2006 – 
37. / Ortopedia 2006 – 34. / Urologia 
2006 – 19.)

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Ku-
jawskim (Ginekologia 2006 – 44. / Psychia-
tria 2006 – 41.)

– Regionalny Szpital Specjalistyczny im. 
dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu (Otola-
ryngologia 2006 – 38.)

– Centrum Medyczne Bieńkowski 
NZOZ w Bydgoszczy (Chirurgia plastycz-
na 2009 – 2.)

Tygodnik Wprost oraz wydawnictwo Ter-
media przygotowali także trzy edycje Ran-
kingu Szpitali Prywatnych – w latach 2005, 
2006 i 2008. Oceniano w nich lecznice pry-
watne w kategoriach: kardiochirurgia, 
ośrodki chirurgiczne, ginekologiczne, la-
ryngologiczne, okulistyczne, ortopedyczne 
i urologiczne. Ułożono także ogólne listy 
najlepszych szpitali prywatnych.

Wybrane lokaty w rankingach szpitali 
prywatnych tygodnika Wprost w 2006 roku 
lecznic z województwa kujawsko-pomor-
skiego (w nawiasie specjalność ocenianego 
oddziału i miejsce w rankingu):

– NZOZ Szpital Specjalistyczny MATOPAT 
w Toruniu (Chirurgia – 6., Ginekologia – 2., 
Ortopedia – 6., ranking ogólny – 3.)

– NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksan-
drowie Kujawskim (Chirurgia – 4., Ginekolo-
gia – 16., ranking ogólny – 23.)

• POBOCZA MEDYCYNY •
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RANKING ODDZIAŁÓW 
POŁOŻNICZYCH – Gazeta Wyborcza
W maju 1994 roku Gazeta Wyborcza za-

inicjowała akcję społeczną „Rodzić po ludz-
ku”. Jednym z efektów akcji było powstanie 
„Przewodnika po szpitalach położniczych 
w Polsce”. Pierwsza edycja Przewodnika zo-
stała opublikowana w grudniu 1994 roku 
i opisano w nim 272 placówki położnicze, 
opierając się na opiniach przesyłanych 
przez pacjentki.

W kolejnej edycji – opublikowanej 
w 1995 roku – zobiektywizowano dane, ko-
rzystając z trzech źródeł informacji: z listów 
i ankiet od kobiet, z kwestionariusza od or-
dynatorów oraz z relacji dziennikarzy z po-
bytu w szpitalu – w Przewodniku opisano 
już 439 placówek położniczych (96 proc. 
istniejących wówczas w Polsce). W trzeciej 
edycji Przewodnika z 2000 roku wzięto pod 
uwagę porody z lat 1999 - 2000, opisane 
w 12 tysiącach ankiet i setkach listów.

W 2006 roku szpitale oceniano na pod-
stawie 26 tysięcy ankiet od mam, które ro-
dziły w latach 2004 - 2006. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach akcji szpitale opi-
sywano za pomocą gwiazdek i serc, przy 
czym serca przyznawane były wyłącznie na 
podstawie ankiet i listów od kobiet. Infor-
macje o ofercie oddziałów zaczerpnięto 
z podawanych przez ordynatorów statystyk 
danego oddziału za rok 2005, dotyczących 
między innymi liczby porodów na dobę, 
odsetka cesarskich cięć, porodów rodzin-
nych, porodów w wodzie, porodów przy-
spieszanych czy znieczulanych zewnątrzo-
ponowo.

W czwartej edycji rankingu oddziałów 
położniczych z 2006 roku, która przebiega-
ła pod hasłem „Rodzić po ludzku to nie 
przywilej”, laureatem III nagrody został Od-
dział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala 
Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.

Pod koniec ubiegłego roku Gazeta Wy-
borcza rozpoczęła nową akcję społeczną 
o zasięgu ogólnopolskim „Leczyć po ludz-
ku”, która zapewne już w przyszłym roku 
zaowocuje solidnie opracowanym rankin-
giem placówek medycznych.

ZŁOTY STETOSKOP – dzienniki: 
Express Bydgoski i Nowości 
„Złoty Stetoskop” to ranking kujawsko-

-pomorskich placówek medycznych zaini-
cjowany przez Express Bydgoski i podchwy-
cony przez toruńską gazetę Nowości. Byd-
goska edycja konkursu organizowana była 
w 2009 roku już po raz siedemnasty, toruń-
ska – po raz trzeci.

Laureatów konkursu, czyli najlepsze od-
działy szpitalne z regionu, wybierają czytel-
nicy Expressu Bydgoskiego i Nowości – od-
rębnie dla regionu bydgoskiego i toruń-
skiego – głosując na wybrany przez siebie 
oddział. Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc otrzymują Złoty, Srebrny i Brązowy 

• POBOCZA MEDYCYNY •

Stetoskop. Zgodnie z definicją organizatora
konkursu, głosując na wybrany oddział na-
leży brać pod uwagę oddział szpitalny jako 
całość, czyli oceniać fachowość personelu 
medycznego, podejście do chorego i ogól-
ną atmosferę panującą na oddziale, a sam 
plebiscyt ma być nie tylko podsumowa-
niem pracy lekarzy i pielęgniarek, ale także 
możliwością okazania wdzięczności za ich 
codzienną, ciężką pracę.

Laureaci rankingu „Złoty Stetoskop” 
dziennika Nowości z regionu 
toruńskiego w 2009 roku (w nawiasie 
liczba głosów czytelników):
1. Oddział Hematologii Specjalistyczne-

go Szpitala Miejskiego w Toruniu (2713)
2. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Po-

wiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (2677)
3. Oddział Chirurgiczny Szpitala Powia-

towego w Chełmży (1214)
4. Oddział Neuroinfekcji Wojewódzkiego 

Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toru-
niu (1076)

5. Oddział Urazowo-Ortopedyczny Spe-
cjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toru-
niu (567)

6. Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkolo-
gicznej i Naczyniowej Specjalistycznego 
Szpitala Miejskiego w Toruniu (416)

7. Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją 
Dializ Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 
w Toruniu (135)

8. Oddział Kardiologii i Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej Specjalistycznego 
Szpitala Miejskiego w Toruniu (78)

9. Oddział Chemioterapii Nowotworów 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Toruniu (75)

10. Oddział Ginekologii Szpitala Specjali-
stycznego MATOPAT w Toruniu (67)

Laureaci rankingu „Złoty Stetoskop” 
dziennika Express Bydgoski z regionu 
bydgoskiego w 2009 roku (w nawiasie 
liczba punktów w rankingu):
1. Oddział Ginekologii, Położnictwa i Pa-

tologii Ciąży Szpitala Miejskiego w Byd-
goszczy (4957)

2. Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki (968)
3. Oddział Neurologii z Pododdziałem 

Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Dzie-
cięcego w Bydgoszczy (555) 

PERŁY MEDYCYNY – Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług 
oraz firma Europa 2000
Consulting Sp. z o.o.
PERŁY MEDYCYNY to konkurs adresowa-

ny do wszystkich zakładów opieki zdrowot-
nej oraz firm, działających na rynku me-
dycznym, farmaceutycznym i kosmetycz-
nym. Celem przedsięwzięcia jest promocja 
oraz kształtowanie pozytywnego wizerun-
ku i renomy tych placówek medycznych 
i firm działających na rynku medycznym,

które zakresem swojej działalności oraz 
przy udziale kompetentnego personelu 
wpływają na wysoki poziom oferowanych 
produktów i usług, które poprzez właściwe 
i efektywne metody zarządzania oraz inwe-
stycje w zasoby i podnoszenie kwalifikacji
zespołu zapewniają sprawność funkcjono-
wania placówki przy respektowaniu praw 
i obowiązków pacjenta i klienta.

W 2009 roku konkurs zorganizowano po 
raz trzeci i podobnie jak w dwóch poprzed-
nich edycjach laureatom konkursu przy-
znawano statuetki złotej, srebrnej i brązo-
wej PERŁY ESKULAPA oraz wyróżnienia 
w jednej z kilkunastu kategorii. Ocenie pod-
legały działania zakładu lub firmy w realiach
rynku medycznego, dotychczasowe osią-
gnięcia zakładu opieki zdrowotnej oraz in-
formacje znajdujące się w wypełnianej 
przez kierownictwo jednostki ankiecie kon-
kursowej.

Laureaci konkursu PERŁY MEDYCYNY 
z województwa kujawsko-
-pomorskiego w latach 
2007 - 2009 roku 
(w nawiasie kategoria, 
rok i miejsce w konkursie):
– 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikli-

niką SPZOZ w Bydgoszczy (Szpitale wielo-
specjalistyczne – powyżej 400 łóżek 2007 – 
III miejsce; Szpitale wielospecjalistyczne – 
powyżej 400 łóżek 2008 – II miejsce; Szpita-
le wielospecjalistyczne – powyżej 400 łóżek 
2009 – II miejsce)

– Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. 
Kopernika w Toruniu (Szpitale wielospecja-
listyczne – poniżej 400 łóżek 2007 – III miej-
sce)

– Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we 
Włocławku (Zakłady lecznictwa otwartego 
2007 – wyróżnienie; Zakłady lecznictwa 
otwartego 2008 – II miejsce; Niepubliczne 
zakłady lecznictwa otwartego 2009 – I miej-
sce)

– Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależ-
nień i Współuzależnienia w Toruniu (Zakła-
dy lecznicze, rehabilitacja i opieka długo-
terminowa 2007 – III miejsce)

– Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Tęż-
niami” Spółdzielnia Usług Leczniczych i Re-
habilitacyjnych w Ciechocinku (Zakłady 
lecznicze, rehabilitacja i opieka długotermi-
nowa 2007 – wyróżnienie)

– Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej im. dr. Emila Warmińskiego w Byd-
goszczy (Szpitale wielospecjalistyczne – po-
niżej 400 łóżek 2008 – wyróżnienie)

Dominika Kisielewska

Informacje na temat rankingów i kon-
kursów opracowano na podstawie oficjal-
nych materiałów udostępnionych przez or-
ganizatorów.
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15 stycznia 2010 r. lekarze seniorzy 
zgodnie z tradycją spotkali się w Klubie Ka-
meleon, pomimo siarczystego mrozu i ob-
fitych opadów śniegu. Przybyłych ponad
100 seniorów powitała zawsze uśmiech-
nięta i kreatywna pani dr Anna Jassowicz. 

W części rozrywkowej wystąpili artyści 
Baja Pomorskiego państwo Anna Chudek 
oraz Krzysztof Zaremba. Zaprezentowany 
program muzyczny pod tytułem „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste” we własnej 
aranżacji artystów z wizualną interpretacją 
tematyki zachwycił, a także dostarczył wie-
le wspomnień i wzruszeń. W tym nastroju 
przyjęto serdeczne życzenia noworoczne 
złożone przez dr Piotra Huberta w imieniu 
nowej Okręgowej Rady Lekarskiej, a także 
zaproszenie dr Sławomira Józefowicza na 
bal lekarski.

W części informacyjnej kol. Anna Jasso-
wicz przedstawiła zarys programu pracy 
Komisji Senioratu i Samopomocy w roku 
2010, kładąc nacisk na pomoc osobom 
i rodzinom lekarskim, będącym w trudnej 
sytuacji życiowej oraz integrację środowi-
ska poprzez działalność kulturalno-tury-
styczną. 

Informacje przekazane przez dr Jerzego 
Hermanowskiego – prezesa Lekarskiego 
Stowarzyszenia Senioratu oraz dr Romanę 
Kasprzycką-Janowską – skarbnika tegoż 
Stowarzyszenia o trudnościach związa-
nych z utworzeniem Domu Lekarza Senio-
ra nie napawają optymizmem. Zebrana 
przez kilka lat suma 100.000,00 zł nie 
świadczy o zbytniej hojności środowiska 

Noworoczne Spotkanie Lekarzy 
Seniorów w Toruniu

i zrozumienia powagi sprawy. Zaapelowa-
no też o dalsze przekazywanie 1% podat-
ku na rzecz Stowarzyszenia.

Po oficjalnej i artystycznej części nowo-
rocznego spotkania rozsunęła się ściana 
części sali i ukazał się pięknie udekorowa-
ny stół ze słodyczami, kanapkami, owoca-

mi i dobrym winem, zapraszając do biesia-
dy. Radości ze spotkania było jak zwykle 
dużo, dobre wino rozwiązało języki 
i w przyjemnej, przyjacielskiej atmosferze 
upłynęły kolejne godziny. Rozstaliśmy się 
z nadzieją spotkania w przyszłym roku.

Anna Golińska-Zbucka

• KĄCIK SENIORA •

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
DLA PRACOWNIKÓW 

SŁUŻBY ZDROWIA
28 - 30 marca 2010 r.

Parafia Św. Józefa OO. Redemptorystów na Bielanach
Msze Święte z konferencjami o godz. 18:00

Prowadzenie:
Ks. Dr hab. Andrzej Bohdanowicz

Organizator:
Duszpasterstwo Służby Zdrowia

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y
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W związku z nadaniem w dniu 23 XII 
2009 roku Sali Wykładowej WSzZ imienia 
doktora Adama Raczyńskiego poproszono 
mnie o trochę wspomnień.

Będąc jednym z ordynatorów wykształ-
conym w Oddziale Wewnętrznym prowa-
dzonym przez doktora Raczyńskiego 
mogę powiedzieć, że dr Raczyński miał 
olbrzymie wyczucie postępu w medycy-
nie i w odpowiednim czasie zdecydował 
o rozwinięciu wąskich dziedzin interny, 
takich jak nefrologia ze stacją dializ 
(1986 r.), kardiologia z intensywną terapią 
kardiologiczną i ośrodkiem wszczepień 
stymulatorów (1986 r.), gastrologia, en-
dokrynologia, diabetologia z pododdzia-
łem, alergologia, hematologia i onkologia 
(z oddziałem). To Jego asystenci a moi ko-
ledzy stanowili kadrę, która następnie 
tworzyła oddziały, pododdziały i porad-
nie specjalistyczne w ówczesnym woje-
wództwie toruńskim. Nie będzie przesadą 
stwierdzić, że był twórcą nowoczesnej 
medycyny wewnętrznej w naszym regio-
nie. Gdy na otwarcie pierwszego w obec-
nym województwie oddziału kardiologii 
przyjechała ówczesny konsultant krajowy 
ds. kardiologii prof. Maria Hoffman, pierw-
sze słowa skierowała do dr. Raczyńskiego, 
dziękując za poparcie rozwoju kardiolo-
gii. Stwierdziła wówczas, że prawie się nie 
zdarza, aby jakikolwiek ordynator Oddzia-
łu Wewnętrznego oddał część swego od-
działu na potrzeby innego.

Pamięci dr. Adama Raczyńskiego

Postęp i rozwój poszczególnych dzie-
dzin interny zależy od postawy takich lu-
dzi, którzy nie patrzą na własne ambicje – 
nie blokują rozwoju dziedzin szczegóło-
wych i nie boją się konkurencji swoich 
asystentów. Szef mówił, że studia i specja-
lizację kończy się po to, żeby wiedzieć, do 
jakiego podręcznika w odpowiednim mo-
mencie sięgnąć. Nie miał oporów przed 
konsultowaniem z innymi ordynatorami 
i swoimi wykształconymi w wąskich dzie-
dzinach asystentami trudnych diagno-
stycznie przypadków.

Był humanistą, dużo czytał, opowiadał, 
wspominał studia, okupację, pracę w RGO 
(Rada Główna Opiekuńcza) i przy tworzeniu 
tajnego uniwersytetu w Krakowie. Chętnie 
i z dumą (już po wyborze Ojca Świętego 
Jana Pawła II) opowiadał, że jego rodzina 
pochodzi z Wadowic i że znajduje się tam 
grobowiec rodzinny oraz, że Karol Wojtyła 
był w jakiś sposób Jego „kolegą” z tajnych 
kompletów. Kochał Kraków, gdzie studio-
wał i rozpoczynał pracę na Wydziale Lekar-
skim. Miał sposób bycia osoby z tamtych 
stron i z dużą atencją zwracał się do pacjen-
tów wymieniając wszelkie należne tytuły: 
„panie mecenasie”, „całuję rączki”, itp.

Do Torunia został skierowany nakazem 
wojskowym i traktował to początkowo 
jako krótkotrwałą zsyłkę. Dopiero po wielu 
latach pobytu w Toruniu i nawiązaniu 
przyjaźni z kolegami brydżystami, wśród 
których było wielu profesorów toruńskie-

go uniwersytetu wydaje się, że zaczął utoż-
samiać się z Toruniem i kupując miejsce na 
toruńskim cmentarzu zdecydował o pozo-
staniu w Toruniu.

Jaki był w codziennej pracy? Szef po od-
prawie, obchodzie i wykonaniu ważniej-
szych zabiegów wychodził jak mówił „do 
sądu”. Był biegłym sądowym i lubił tę pra-
cę. Później jeszcze kilka razy „wpadał” do 
oddziału żeby podpisać wypisy oraz roz-
wiązać problemy, jeżeli takie zaistniały. 
Szef obowiązkowo był zawsze na wieczor-
nej wizycie, jak również często dzwonił do 
lekarza dyżurnego, żeby dowiedzieć się 
o stanie zdrowia pacjentów (nie było tele-
fonów komórkowych!). Wymagał bez-
względnie, aby niezależnie od pory dnia, 
nawet w środku nocy informować go o po-
gorszeniu stanu zdrowia pacjenta, reani-
macji lub zgonie. Najczęściej przyjeżdżał 
wówczas do szpitala. Uważał, że jako ordy-
nator musi wiedzieć wszystko pierwszy. 
Lubił pracę lekarską, lubił rozmawiać z pa-
cjentami.

O dyscyplinę w oddziale dbała „Dorot-
ka” jak mówił o swoim zastępcy dr Dorocie 
Jackowskiej, która nadzorowała pracę 
w oddziale i szkoliła nas, młodych lekarzy. 

Był bezpartyjny, co wówczas było wyjąt-
kiem, ale ogromna tolerancja i wysoka kul-
tura osobista prawdopodobnie powodo-
wała, że „władza” na to zezwalała. W sytu-
acjach trudnych dla szpitala, gdy trzeba 
było coś wytłumaczyć, załagodzić skargę 
kolejni dyrektorzy szpitala wspierali się roz-
sądkiem i kulturą doktora Raczyńskiego. 

Szef zwracał się do podwładnych po 
imieniu, natomiast, jeżeli zwracał się w for-
mie „pani doktor” powodowało to natych-
miastowe zdyscyplinowanie zespołu. Nie 
wolno było lekarzom dyżurnym „odsyłać” 
z izby przyjęć z powodu „braku miejsc”, co 
było wówczas nagminnie praktykowane. 
Mówił, że zawsze można znaleźć miejsce 
dla chorego, chociażby na kozetce w gabi-
necie lekarskim.

W okresie świąt, gdy zgłaszało się wię-
cej ludzi bezdomnych uważał, że jeżeli 
ktoś koniecznie chce święta spędzić w szpi-
talu to nie należy go odsyłać (trzeba pa-
miętać, że nie było wówczas tak rozwinię-
tej opieki socjalnej jak dzisiaj, a płacono za 
osobodni a nie JGP). Nie lubił podejmować 
drastycznych decyzji, ale gdy np. nie moż-
na było  wyznaczyć lekarza dyżurnego 
„cierpiącym” głosem mówił: „bo będę zmu-
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4 stycznia br. zmarł prof. dr hab. med. 
Jerzy Kuch, wybitny lekarz i uczony, na-
uczyciel wielu pokoleń lekarzy, kronikarz 
polskiej kardiologii, jeden z pierwszych 
w Polsce badaczy problemów serca spor-
towca.

Jerzy Kuch /1931/ studia medyczne 
ukończył w roku 1956 w Akademii Me-
dycznej w Warszawie. Pracę zawodową 
podjął w Szpitalu Miejskim w Toruniu 
gdzie pod kierunkiem dr w. n. lek. Hele-
ny Cynkutis, ówczesnego ordynatora 
oddziału wewnętrznego II uzyskał 
pierwszy stopień specjalizacji w choro-
bach wewnętrznych. Był uczniem prof. 
dr hab. med. Zdzisława Askanasa /1910-
-1974/, pioniera polskiej kardiologii, po 
śmierci którego podjął próbę zorganizo-
wania niezależnego ośrodka kardiolo-
gicznego. Kiedy w roku 1974 powstał 

• WSPOMINAMY •

Profesor Jerzy Kuch
szony wyznaczyć”, co powodowało na-
tychmiastowe zgłoszenie się ochotnika. 
Gdy narzekano na kolejnych dyrektorów 
szef mówił „zapewniam was, przeżyłem 
kilkunastu i każdy następny był gorszy”. 

Gdy jako młody ordynator siedziałam 
nad stosem pism i zarządzeń i zapytałam 
szefa jak sobie z tym radził odpowiedział: 
„też było dużo, ale ja ich po prostu nie czy-
tałem”.

Dobrze się stało, że w chwili tworzenia 
tego szpitala byli tacy lekarze jak dr med. 
Adam Raczyński, bo dzięki temu po prawie 
40 latach mamy szpital wysoko specjali-
styczny, z którego jesteśmy dumni. 

Cieszę się wraz z zespołem moich kole-
gów, z którymi rozpoczynałam pracę w tym 
szpitalu, w Oddziale Wewnętrznym prowa-
dzonym przez dr Adama Raczyńskiego, że 
decyzją Rady Ordynatorów i Dyrekcji pięk-
na, nowocześnie wyposażona sala wykła-
dowa naszego Szpitala będzie przyszłym 
pokoleniom lekarzy pracujących w tym 
szpitalu przypominać sylwetkę naszego na-
uczyciela, dr. Adama Raczyńskiego.

Krystyna Jaworska

Zapraszamy do Uzdrowiska Ciechocinek 
na kolejne kursy:

• 20 marca 2010 r. (sobota) 
 „Postępowanie stomatologiczne 
 w traumatologii uzębienia u dzieci 
 i młodzieży”.

 Wykładowca: 
 Pan dr n. med. Lesław Jacek Pypeć 
 – Adiunkt Zakładu Stomatologii Wieku 

Rozwojowego Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. 

• 17 kwietnia 2010 r. (sobota) 
 „Jak unikać powikłań w leczeniu 
 kanałowym”.

 Wykładowca: 
 Pani dr hab. n. med. Elżbieta 
 Bołtacz-Rzepkowska – Adiunkt Zakładu 

Stomatologii Zachowawczej Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi. 

Kurs organizuje:
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy 

Stomatologów pod patronatem 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 

Izby Lekarskiej.

Grochowski Ośrodek Naukowo-Dydak-
tyczny AM w Warszawie, docent Jerzy 
Kuch został kierownikiem Oddziału „A” 
Ośrodka. Po kilku latach przeniósł się 
z zespołem do Szpitala Brudnowskiego, 
gdzie zorganizował Klinikę Kardiologii II 
Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 
a w roku 1981 mianowano Go jej sze-
fem. Tytuł profesora uzyskał w roku 
1983. Był Członkiem Honorowym Pol-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego/
PTK/, wice prezesem PTK /1989-1998/, 
z-cą Przewodniczącego Rady Naukowej 
Instytutu Kardiologii IV kadencji, Człon-
kiem Honorowym Polskiego Towarzy-
stwa Badań nad miażdżycą /od 2001/, 
i Członkiem Rady Naukowej Instytutu 
Diety Śródziemnomorskiej i Żywienia 
Funkcjonalnego.

Opr. dr n. med. Marian Łysiak

Prosimy o przekazywanie wpłat na konto 
równocześnie z zapisywaniem się na kurs. 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 
i wpłat do 15.03.2010.

Opłata za kurs w wysokości 240 zł 
(koszt szkolenia + obiad, kawa, napoje, 

ciastka).
Wpłaty na konto: 

06 1020 5170 0000 1202 0065 1620, 
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy 

Stomatologów, 87-800 Włocławek, 
ul. Królewiecka 1a/2.

Uprzejmie prosimy o zaznaczenia na 
wpłatach daty kursu, 
której dotyczy opłata.

Będą wydawane rachunki oraz 
zaświadczenia o ukończeniu kursu 

z przyznanymi 8 punktami edukacyjnymi.
Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie 

www.stomatologia.edu.pl

Sama wpłata bez zgłoszenia na kurs nie 
stanowi o uczestnictwie w kursie.

Dodatkowe informacje, zgłoszenia:
54 231 51 57, 694 724 871. 

• KOMUNIKATY •

Szkolenie odbędzie w sali konferencyjnej 
Sanatorium Kolejowego w Ciechocinku 

przy ul. Zdrojowej 17. 
Początek zajęć o godzinie 10:00.
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UWAGA!!!   Nowe godziny pracy biura KPOIL w Toruniu

Delegatura KPOIL we Włocławku, 
ul. Królewiecka 1 A/2, tel./fax 54 / 231 51 57

Delegatura KPOIL w Grudziądzu, 
ul. Sikorskiego 34, tel. 600 857 470

Prezes KPOIL dr Łukasz Wojnowski tel. 601696303, torun.prezes@hipokrates.org
Dyrektor Biura mgr Elżbieta Wierzbowska tel. 502762041, 
e.wierzbowska@hipokrates.org
Siedziba KPOIL w Toruniu: torun@hipokrates.org – mail do Biura KPOIL w Toruniu
Centrala 56 / 655 41 60, 61; fax wewn. 18
Sekretariat 56 / 655 41 60, 61 wewn. 11
Księgowość 56 / 655 41 62 oraz 56 / 655 41 60, 61 wewn. 12
Praktyki prywatne 56 / 655 41 62 oraz 56 / 655 41 60, 61 wewn. 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
56 / 655 41 60, 61 wewn. 14
Okręgowy Sąd Lekarski 56 / 655 41 60, 61 wewn. 12
Rejestr lekarzy, sprawy Meritum 56 / 655 41 60, 61 wewn. 18
Biblioteka Lekarska 56 / 622 71 93 oraz 56 / 655 41 60, 61 wewn. 16

poniedziałek 8 - 17
wtorek 8 - 18
środa 8 - 17
czwartek 8 - 17
piątek 8 - 13

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
Komisji Senioratu i Samopomocy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Toruniu
w roku 2010

1. Utrzymanie stałego kontaktu z Okręgo-
wą Radą Lekarską K-POIL w Toruniu oraz 
Komisją Emerytów i Rencistów NIL w War-
szawie.
2. Pomoc Koleżankom i Kolegom chorym, 
niedołężnym, będącym w trudnej sytuacji 
życiowej.
3. Współpraca z Lekarskim Stowarzysze-
niem Senioratu, zwłaszcza w sprawach do-
tyczących utworzenia Domu Seniora.
4. Integracja środowiska lekarskiego po-
przez działalność kulturalno-turystyczną. 
W roku 2010 zaplanowano:
– spotkanie noworoczne lekarzy seniorów 
na dzień 15 stycznia 2010 r. w Klubie Ka-
meleon, ul. Tuwima 9 w Toruniu,
– wycieczkę 5-dniową – 15-19 czerwiec 
2010 r. – Mirosławiec, Pęzino, Starogard 
Szczeciński, Szczecin, Wolin-park, Świnouj-
ście, Rugia, Straslund Greiswald, Międzyz-
droje, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Człu-
chów,
– wycieczkę 1-dniową – sierpień/wrzesień  
– Płock, Opinogóra,
– wyjazd do opery w Bydgoszczy, Łodzi 
lub Poznania, w zależności od interesują-
cego nas programu. Wyjazdy do opery są 
zwykle połączone ze zwiedzaniem cieka-
wych obiektów i wystaw, 
– dalsza działalność koła brydżowego,
– możliwa jest organizacja wystawy prac 
artystycznych obrazów wykonanych przez 
lekarzy członków naszej Izby.
5. Kontakt z Komisją Młodych Lekarzy.
6. Współpraca z Uniwersytetem III Wieku:
wykłady kolegów seniorów na spotka-
niach UTW, udział kolegów w pracach kół 
zainteresowań UTW.

Przewodnicząca
Komisji Senioratu i Samopomocy

Anna Jassowicz

MERITUM MAGAZYN LEKARZY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OIL

Treść uchwał ORL dostępna jest na naszych stronach internetowych:

www.torun.oil.org.pl

• LISTY •
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Panu Doktorowi 

JANOWI JOŃCZEMU

wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

SYNA

składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Panu Doktorowi 

BARTŁOMIEJOWI JOŃCZEMU

wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

BRATA

składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

Pana Dr n. med. 

ZYGMUNTA KOWALEWSKIEGO

Kawalera Tytułu i Odznaczenia 

„Pro Gloria Medici”

Wielkiego Przyjaciela Izby Lekarskiej

Nestora Toruńskich Neurologów

Wyrazy szczerego 

współczucia Rodzinie 

Pana Doktora oraz Przyjaciołom

składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, 

że w dniu 11 lutego 2010 r. odszedł 

Profesor dr hab. n. med.

TADEUSZ LESŁAW CHRUŚCIEL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

I kadencji odrodzonego 

samorządu lekarskiego 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że w dniu 1 lutego 2010 r. 

zmarł Pan Doktor 

PIOTR  JOŃCZY

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie 

Pana Doktora oraz Przyjaciołom 

składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że w dniu 24 czerwca 2009 r. 

zmarła Pani Doktor 

IRENA z RYMARKIEWICZÓW 

OBRĘBOWSKA

ur. w 1911 r. w Świsłoczy 

na Grodzieńszczyźnie, absolwentka 

Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie z 1936 r., specjalista pediatra, 

wieloletni ordynator oddziałów 

w Toruniu, Lipnie i Górze Kalwarii.

Pochowana została w grobie 

rodzinnym na cmentarzu 

Miłostowskim w Poznaniu.

Wyrazy szczerego współczucia 

wszystkim Bliskim oraz Przyjaciołom

składa Kujawsko-Pomorska

Okręgowa Izba Lekarska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że w dniu 25 stycznia 2010 r. 

zmarł Pan Doktor 

WŁADYSŁAW HOFFMAN,

Kawaler Tytułu i Odznaczenia 

„Pro Gloria Medici” 

Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej.

Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie Pana Doktora 

oraz Przyjaciołom składa 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Lekarska

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Rodzinie Zmarłego 
Pana Dr n. med. 

ZYGMUNTA KOWALEWSKIEGO

składamy wyrazy 

głębokiego współczucia
Komisja Senioratu i Samopomocy oraz 

Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu 
KPOIL w Toruniu

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Pani Doktor 
MARII BŁĘDOWSKIEJ-SZYMAŃSKIEJ

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

SYNA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

KOLOKWIUM 
Z PRAWA MEDYCZNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji 
lekarzy i lekarzy stomatologów infor-
mujemy, że przystępujących do egza-
minu obowiązuje zdanie kolokwium 
z prawa medycznego. Kolokwium zali-
czać można u Pana Dr Piotra Piekarskie-
go – Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Kujawsko-Po-
morskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu – obowiązuje wcześniejsze 
umówienie pod numerem telefonu:

56 655 41 60 wewn. 14.
W celu przygotowania się do kolo-

kwium obowiązuje:
– ustawa o zawodzie lekarza,
– ustawa o izbach lekarskich,
– Kodeks Etyki Lekarskiej.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Panu Dr n. med. 
ZBIGNIEWOWI ZBUCKIEMU

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

ŻONY CZESŁAWY

składa Kujawsko-Pomorska 
Okręgowa Izba Lekarska
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szę o informację w formie maila (torun@hi-
pokrates.org), jakimi tematami bylibyście 
Państwo zainteresowani. Proszę zgłaszać 
zapytania w konkretnych sprawach:

– sprawy organizacyjno-socjalne,
– chcesz zgłosić problem,
– masz pomysł na inny wygląd strony,
– podziel się ciekawą informacją, cieka-

wym zdjęciem.
Czekamy na propozycje.

Stanisław Hapyn

• KOMUNIKATY •

Zarząd Lekarskiego Stowarzyszenia 
senioratu w Toruniu gorąco zachęca 
wszystkich członków Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej, a także 
osoby dobrej woli spoza środowiska me-
dycznego do przekazania 1% swojego 
podatku na konto Stowarzyszenia jako 
organizacji pożytku publicznego, której 
głównym celem statutowym jest utwo-

1. Nazwę organizacji pożytku publicznego: Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu w Toruniu,
2. Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000208099,
3. Wnioskowaną kwotę: jak niżej;

P.  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI  
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać nazwę OPP oraz numer wpisu do Krajowego  
Rejestru Sądowego (KRS).

312. Nazwa OPP 
                                     LEKARSKIE STOWARZYSZENIE  SENIORATU W TORUNIU

313. Numer KRS
0000208099

Wnioskowana kwota z poz. 314 nie 
może przekroczyć 1% kwoty z poz. 
180, po zaokrągleniu do pełnych gro-
szy w dół

314. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł,. . . . . . . .gr 

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami ustawy można wskazać tylko jedną organi-
zacje pożytku publicznego. Jeśli darczyńca chce podać swoje dane można wpisać na-
zwisko, imię i adres lub dane instytucji w punkcie „Informacje uzupełniające” w formula-
rzu zeznania podatkowego.

Prezes Stowarzyszenia: Jerzy Hermanowski – tel. kom. 0-501 623 782
Skarbnik Stowarzyszenia: Romana Kasprzycka-Janowska – tel. kom. 0-608 426 820 

A P E L
o przekazanie 1% podatku na utworzenie Domu Lekarza Seniora

rzenie domu dla lekarzy seniorów 
z Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej. 

Obecnie Urząd Skarbowy – na wniosek 
podatnika – przekazuje kwotę w wysokości 
nieprzekraczalnej 1% podatku należnego 
wynikającego z zeznania podatkowego.

Aby to nastąpiło wystarczy wpisać 
w zeznaniu podatkowym:

P O D Z I Ę KO WA N I A
Zarząd Lekarskiego Stowarzyszenia Senioratu serdecznie dziękuje tym wszystkim 
Koleżankom i Kolegom, którzy w 2007 i 2008 r. przekazali 1% swojego podatku na 

działalność statutową naszego Stowarzyszenia.
Za rok 2007 z tego tytułu wpłynęło na nasze konto 14.700,00 zł., a za rok 2008 – 

15.800,00 zł. Wymienione kwoty stanowią zasadniczą część naszego budżetu 
rocznego. Dla porównania podajemy, że planowane wpływy ze składek członkow-

skich, drugiego źródła funduszów Stowarzyszenia, wynoszą około 4.000,00 zł. 
rocznie. Należy zaznaczyć, że koszty działalności Stowarzyszenia są ograniczone do 

absolutnego minimum i wynoszą mniej niż 1.000,00 zł. rocznie.

Prezes Stowarzyszenia Jerzy Hermanowski
Skarbnik Stowarzyszenia Romana Kasprzycka-Janowska

P R AC A

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Chełmnie zatrudni 
lekarza specjalistę neonatologa 

w oddziale noworodkowym 
w godzinach ordynacji i poza 

godzinami ordynacji 
(dyżury medyczne).

Oferujemy atrakcyjną 
bardzo dobrze płatną pracę. 

Jesteśmy przychylnie nastawieni do 
kształcenia się lekarzy. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie 
posiada wdrożony i certyfikowany

System Zarządzania Jakością zgodny 
z wymaganiami norm ISO. 

Rodzaj umowy i wynagrodzenie 
do uzgodnienia. 

Zainteresowanych naszą ofertą 
prosimy o kontakt: 

telefon +48 56 6772607, 
E- mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

NZOZ nawiąże współpracę 
z lekarzem stomatologiem 

i lekarzem ortodontą 
wykonującym aparaty stałe

0-502 029 249.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Toruniu Wydział 

Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji 
zatrudni na umowę o pracę 

lekarzy orzeczników. 
Wymagana specjalizacja II stopnia 

preferowane specjalizacje: 
ortopedia, neurologia i psychiatria. 

Kontakt: 87-100 Toruń, 
ul. Mickiewicza 33/39, p. 224, 

poplawskab@zus.pl, 
tel. 56 610 94 21 w. 354.

Prezydium ORL na swoim posiedzeniu 
w dniu 26 listopada 2009 r. powołało ze-
spół ds. zmodernizowania strony interne-
towej naszej Izby. Zamiarem tego zespołu 
jest „ożywienie” naszej strony, sprawienie 
aby w jej tworzeniu mogli uczestniczyć 
wszyscy członkowie naszego samorządu. 
Dlatego proszę wszystkich chętnych 
o współpracę, o przekazywanie swoich 
pomysłów. Jeśli zainteresowanie naszą 
stroną będzie duże – chcemy uruchomić 
forum dyskusyjne. Zanim to nastąpi pro-

NASZA STRONA INTERNETOWA www.torun.oil.org.pl
Z PRAC OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ

W związku z rezygnacją 
Pani dr Krystyny Chrupczak 
z funkcji V-ce Przewodniczącej ORL, 
w dniu 21 stycznia 2010 r. 
członkowie Rady w głosowaniu 
tajnym wybrali na to miejsce 
Panią dr Anitę Pacholec.
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Dziękuję za telefoniczny kontakt po 
grudniowym wydaniu „Meritum” dotyczą-
cy naszych spraw lekarskich jak i zamiesz-
czonej „zagadki fotograficznej”. Jedna
z odpowiedzi była prawidłowa. Rzeczywi-
ście fotografia z roku 1968 przedstawia ze-
spół operacyjny w składzie – dr med. Jan 
Zagierski z asystującymi dr Marią Thiel-
mann i dr. Stanisławem Makulcem. Autor-
ce trafionej odpowiedzi przekażemy upo-
minek książkowy. 

Kontynuując rozpoczęty cykl historycz-
ny zamieszczamy kolejne zdjęcie z prośbą 
o jego opisanie. 

Pragnę podać Państwu kilka informacji 
organizacyjnych. 
• Na kolejnym zebraniu Delegatury posta-

nowiliśmy, że moim zastępcą oraz oso-
bą upoważnioną do kontaktów z me-
diami będzie dr Piotr Kowalski.

• Komisję skarg i wniosków obsługują dr 
Wiesław Umiński, dr n. med. Andrzej 
Witkowski, dr Ryszard Błażyński.

• Komisję socjalną dr Sławomir Goryński 
i dr Lilianna Nowakowska-Granica.

• Sprawy lekarzy seniorów pilotuje dr Kry-
styna Beszczyńska-Dorosz.

• Zgodnie z ogólnopolskim trendem po-
woływania pełnomocników do spraw 
zdrowia lekarzy – tymi sprawami zajmie 
się u nas dr Jolanta Janas.

• Oczywiste jest, że my wszyscy Delegaci 
jesteśmy do Państwa dyspozycji zawsze 
w zależności od potrzeb. Przewodniczą-
cy Delegatury pełni w Delegaturze co-
tygodniowe dyżury zawsze w środy 
w godz. 14:15 – 15:00.

• Od 2 marca 2010 roku po urlopie macie-
rzyńskim wraca pracownik Delegatury.

Z inspiracji dr Zuzanny Rolewicz two-
rzymy w naszej Delegaturze chór „Medycy 
i przyjaciele”. Wszystkich chętnych obda-
rzonych dobrym głosem, słuchem i zami-
łowaniem do śpiewu serdecznie zaprasza-
my do udziału w próbach, które odbywać 
się będą od dnia 10 lutego br. w każdą śro-
dę o godzinie 19.30, w świetlicy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej przy ulicy Mikołaja z Ryń-
ska 10 w Grudziądzu. Prowadzącą chór jest 
Pani Gizela Łazicka mgr sztuki, Dyrektor 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudzią-
dzu. Już w tym miejscu dziękuję bardzo 
Pani mgr za bezinteresowne podjęcie się 
tego niełatwego zadania. We wszystkich 
sprawach szczegółowych dotyczących tej 

• Z GRUDZIĄDZA •

?

Kącik Delegatury w Grudziądzu

wspaniałej inicjatywy proszę zgłaszać się 
do Pani dr Zuzanny Rolewicz tel. 
501 107 997.

Rada Naukowa Regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego 
w Grudziądzu organizuje zebranie nauko-
wo-szkoleniowe dla lekarzy K-POIL oraz 
z okręgu działalności grudziądzkiego szpi-
tala. 

Tematy zebrania:
1. Ostre zespoły polekowe – zespoły sero-

toninowe i poneuroleptyczne.
2. Uzależnienie od Internetu.
3. Zaburzenia depresyjne u dzieci i mło-

dzieży „ADHD”.
Spotkanie odbędzie się 24 marca 

2010 roku o godzinie 18.30 w Klubie Ak-
cent przy ulicy Wybickiego 38 w Grudzią-
dzu. Zebranie poprowadzą lekarze z dzien-
nego oddziału psychiatrycznego oraz 
z oddziału psychiatrycznego dzieci i mło-
dzieży grudziądzkiego szpitala.

Chciałbym poinformować Państwa, że 
w najbliższym czasie z inicjatywy Profeso-
ra Wojciecha Rowińskiego z Polskiej Unii 
Medycyny Transplantacyjnej pragniemy 
organizować na naszym terenie kursy z za-
kresu rozpoznawania śmierci mózgu. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o wstępne zgłaszanie chęci uczestnictwa 
w tych szkoleniach.

Zapraszam Państwa do aktywnego 
wsparcia naszej Okręgowej Rady Lekar-
skiej w organizacji VII Światowego Kongre-
su Polonii Medycznej, tak własną obecno-
ścią jak i aktywną informacją wszystkich 
kolegów znajomych lekarzy „Polonusów” 
z całego świata. Informacje o kongresie na 
stronach internetowych www.kongrespo-
loniimedycznej.org.pl oraz w biurze Okrę-
gowej Rady Lekarskiej.

Jednym z pierwszych odzewów po po-
przednim wydaniu Kącika był głos z Brod-
nicy… i to głos rymowany… od Pani dr 
Hanny Rutkowskiej. 

Lekarstwo

Chemia, biochemia, nie astrologia
Gram, miligram, nie tona cała
Kartka papieru
Symbole, skróty
Tworzę receptę, daje wskazówki:

Nie pić, nie palić, 
Zrobić okłady, 
Dotknąć, przytulić
Zmierzyć i zważyć.

Wiem, że me słowa trzeba odważyć
Apteczna doza jest tu wskazówką.
Patrzę i czytam już z każdej twarzy 
Brak im lekarstwa 
Na wszelkie skutki.

MERITUM MAGAZYN LEKARZY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OIL
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Wspominając lekarskie spotkanie opłat-
kowe dzielę się z Państwem kilkoma foto-
grafiami. Atmosfera w opinii uczestników
była podniosła, świąteczna i serdeczna. 
W sposób szczególny wieczór uświetnił 
słynny Grudziądzki Chór Męski „Echo”. Miło 
nam było gościć nowego Prezesa ORL dr. 
Łukasza Wojnowskiego.

„Dziesięć ósemek, czyli Kaziu zasłużył na pre-
mię…” to hasło benefisu doktora Kazimierza Bryn-
dala, który zorganizowano w Baju Pomorskim 
w ostatni poniedziałek ubiegłego roku. Kilkuset 
przyjaciół, koleżanek i kolegów jubilata uczestni-
czyło w specjalnie przygotowanym spektaklu, ba-
wiąc się przy muzyce i oklaskując kabaretowe popi-
sy. Wśród występujących na scenie artystów zna-
leźli się m.in. Katarzyna Pakosińska, Kobranocka, 
Mariusz Lubomski oraz aktorzy z Teatru im. Horzycy 
w Toruniu. Aby zorganizować taką imprezę, trzeba 
mieć pokaźny kapitał. I pan doktor Kazimierz Bryn-
dal taki kapitał posiada. Są nim jego czterej syno-
wie. Najstarszy – Rafał, dziennikarz Radia Zet 
i uczestnik jednej z edycji „Tańca z Gwiazdami”, peł-
nił rolę konferansjera. Funkcja to niebłaha, bo jak 
sam powiedział, „dobry konferansjer jest jak stanik 
– podtrzymuje całą imprezę”. Następny pod wzglę-
dem starszeństwa – Jacek jest obok „Kobry” liderem 
i współtwórcą legendarnej Kobranocki. Młodszy od 
niego Michał jazzuje, przewodząc własnemu ze-
społowi, a najmłodszy z czwórki – Jakub – rapuje 
i jest producentem muzycznym. Ponadprzeciętne 
uzdolnienia muzyczne ma również senior rodu. 
W Baju dał pokaz gry na łyżkach, sprezentowanych 
nawiasem mówiąc przez naszą izbę, której szacow-
ny jubilat jest żywą historią. Obecny na uroczysto-
ści prezydent Torunia Michał Zaleski udekorował 
doktora Kazimierza Bryndala Medalem Thorunium. 
To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest oso-
bom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla mia-
sta. Sto lat, panie Kazimierzu! Chciałoby się powie-
dzieć: przynajmniej sto!

Tekst i zdjęcia Sławomir Badurek

• JUBILEUSZ •

Zachęcam wszystkich Państwa do bie-
żącej współpracy korporacyjnej. I ponow-
nie proszę o inicjatywę w redagowaniu 
naszej strony w Biuletynie K-POIL.

Wiesław Umiński
foto mgr Ewa Umińska

Kazimierz Bryndal Wielki

• Z GRUDZIĄDZA •
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Przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej, a co za tym idzie łatwiejszy przepływ 
ludzi i otwarcie rynków pracy sprawiło, że 
język angielski przydatny jest nie tylko le-
karzom podejmującym pracę w zagranicz-
nych placówkach medycznych czy uczest-
niczącym w międzynarodowych konferen-
cjach, ale także coraz częściej lekarzom 
pracującym w Polsce – aby porozumieć się 
z obcojęzycznymi współpracownikami czy 
pacjentami. 

Z myślą o lekarzach chcących rozwijać 
swoje kompetencje językowe sprawdzi-
łam oferty toruńskich szkół językowych, 
dowiadując się o możliwość zorganizowa-
nia przez nie kursu językowego dla leka-
rzy. Pytałam głównie o język angielski jako 
najbardziej uniwersalny w warunkach eu-
ropejskich, ale kilka szkół oferowało także 
kursy w innych popularnych językach. 
Z kilkudziesięciu funkcjonujących na tere-
nie Torunia szkół języków obcych kilkana-
ście wymienionych poniżej jest w stanie 
zaoferować kurs językowy wzbogacony 
o specjalistyczną tematykę i terminologię 
medyczną. 

3WAY DYNAMICZNE CENTRUM JĘZY-
KOWE jest licencjonowanym Centrum Na-
uki metodą SITA języka angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego, hiszpańskiego 
i włoskiego, naucza także języków obcych 
metodą Callana. Lektorzy 3WAY podejmą 
się nauki specjalistycznego języka angiel-
skiego na zasadach określonych na pod-
stawie konkretnego zamówienia. 

ACADEMY OF ENGLISH SZKOŁA  
JĘZYKÓW OBCYCH prowadzi kursy stan-
dardowe w języku angielskim, niemieckim, 
francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. W ra-
mach pakietu „one-to-one”, czyli indywi-
dualnych zajęć z lektorem słuchacz może 
sam wybrać długość kursu, jego terminy 
oraz program o nieograniczonym zakresie 
– zgodnie z własnymi potrzebami i stop-
niem zaawansowania. Są to zajęcia indy-
widualne lub dla 2 - 4 osób zainteresowa-
nych tą samą tematyką kursu. Koszt i zasa-
dy przeprowadzenia tego typu kursu są 
indywidualnie negocjowane.

AXON CENTRUM NAUCZANIA jest czę-
ścią Międzynarodowej Sieci Nauczania 
AXON. W ofercie AXON znajdują się kursy 
języka angielskiego, francuskiego, włoskie-
go, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskie-
go. Kursy językowe AXON – Business Lan-
guage to specjalna oferta skierowana dla 

BEZ JĘZYKA (OBCEGO) JAK BEZ RĘKI

różnych grup zawodowych, w tym dla leka-
rzy. Kurs obejmujący specyficzną termino-
logię medyczną może zostać utworzony na 
zamówienie jednej osoby lub kilkuosobo-
wej grupy lekarzy – to drugie rozwiązanie 
w oczywisty sposób obniża koszt kursu.

BRITISH SCHOOL – SZKOŁA JĘZYKÓW 
OBCYCH oferuje kursy języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego, nor-
weskiego, japońskiego i inne. Zajęcia pro-
wadzone są metodą komunikatywną, z wy-
korzystaniem edukacji interaktywnej. Bri-
tish School oferuje kursy językowe na każ-
dym poziomie zaawansowania i o każdej 
tematyce, także o tematyce medycznej.

Kursy z językiem specjalistycznym są 
organizowane na specjalne zamówienie. 
Najczęściej są to kursy roczne, obejmujące 
120 godzin lekcyjnych w cenie około 60 zł/h 
(warunki finansowe mogą podlegać nego-
cjacji). Organizacja szkolenia zawsze roz-
poczyna się od przeprowadzenia szczegó-
łowej analizy potrzeb szkoleniowych i te-
stów kwalifikacyjnych dla słuchaczy, na
podstawie których opracowywany jest 
szczegółowy program szkolenia. Zajęcia są 
monitorowane przez metodyka, a postępy 
każdego słuchacza podlegają stałej ocenie 
w trakcie trwania kursu.

BUSINESS LANGUAGE CENTER posia-
da kompleksową ofertę dla firm i dla osób
indywidualnych, organizując zarówno tra-
dycyjne kursy całoroczne, jak i specjali-
styczne zajęcia elastycznie dostosowane 
do czasu i potrzeb słuchaczy. Szkoła uczy 
kilkunastu języków, w tym: angielskiego, 

niemieckiego, francuskiego, włoskiego, 
norweskiego, holenderskiego, rosyjskiego, 
hiszpańskiego i chińskiego. Lektorzy pro-
wadzą lekcje przez 7 dni w tygodniu od 
rana do późnych godzin wieczornych 
i w razie potrzeby dojeżdżają do swoich 
słuchaczy. 

BUSINESS LANGUAGE CENTER posiada 
wieloletnie, poświadczone referencjami 
doświadczenie w prowadzeniu kursów 
językowych – głównie języka angielskie-
go – dla osób prywatnych, firm i instytucji
z branży medycznej. Całkowity koszt kur-
su i zasady prowadzenia zajęć ustalane są 
indywidualnie w zależności od ilości słu-
chaczy, ich poziomu zaawansowania oraz 
częstotliwości zajęć.

CHATA JĘZYKÓW ŚWIATA prowadzi 
kursy języka ogólnego oparte na autor-
skim systemie nauczania – Metodzie Akty-
wizującej. W stałej ofercie Chaty Języków 
Świata są języki: angielski, niemiecki, fran-
cuski, hiszpański, włoski, rosyjski, nider-
landzki i japoński, ale na życzenie szkoła 
podejmuje się zorganizować również kur-
sy innych języków.

CHATA JĘZYKÓW ŚWIATA oferuje spe-
cjalistyczne kursy językowe dla lekarzy, ale 
ze względu na małe zainteresowanie są to 
obecnie wyłącznie kursy indywidualne.

CONVERSA STUDIO JĘZYKÓW OB-
CYCH prowadzi kursy językowe w zakresie 
nauczania języków obcych: angielski, nie-
miecki, francuski, hiszpański, rosyjski, wło-
ski i japoński na wszystkich poziomach 
zaawansowania.

CONVERSA oferuje lekarzom kurs języ-
ka angielskiego wzbogacony o terminolo-
gię specjalistyczną – indywidualnie w ce-
nie 60zł/h lub grupowo (min. 5 osób) w ce-
nie do negocjacji.

ENGLISH ACADEMY SZKOŁA JĘZY-
KÓW OBCYCH prowadzi nauczanie języka 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
rosyjskiego i włoskiego w oparciu o wy-
tyczne Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego.

W ramach kursów ukierunkowanych 
ENGLISH ACADEMY proponuje angielski 
dla służby zdrowia, czyli kurs semestralny 
przygotowany dla pracowników związa-
nych ze służbą zdrowia, chcących dosko-
nalić umiejętność posługiwania się języ-
kiem angielskim w tym zakresie lub chcą-
cych poznać język angielski w stopniu, 
który umożliwi im pracę w zagranicznych 

• EDUKACJA •
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placówkach medycznych. Na specjalne za-
mówienie lekarzy szkoła organizuje także 
kursy indywidualne obejmujące tematykę 
i słownictwo dostosowane do specjalizacji 
medycznej.

INTERNATIONAL HOUSE SZKOŁA JĘ-
ZYKA ANGIELSKIEGO należy do Światowej 
Organizacji International House z siedzibą 
w Londynie, w skład której wchodzi około 
150 szkół w ponad 40 krajach świata.

W ofercie INTERNATIONAL HOUSE znaj-
dują się specjalistyczne kursy Medical En-
glish, które skierowane są do osób związa-
nych z sektorem medycznym. W trakcie 
kursu słuchacze uzupełniają wiedzę z za-
kresu gramatyki i struktur języka angiel-
skiego, zwłaszcza wyrażeń i zwrotów nie-
zbędnych w codziennym kontakcie z pa-
cjentem, poznają szeroki zakres specjali-
stycznego słownictwa z dziedziny 
medycyny, doskonalą umiejętność czyta-
nia ze zrozumieniem prasy fachowej i pu-
blikacji naukowych, a także rozwijają 
umiejętności komunikowania się w języku 
angielskim w sytuacjach związanych z ży-
ciem zawodowym.

Zajęcia odbywają się w grupach lub in-
dywidualnie, w zależności od potrzeb 
i możliwości słuchaczy. Koszt kursu w sys-
temie „one-to-one” wynosi 85zł/h, w przy-
padku zebrania się grupy jest odpowied-
nio niższy.

KASIA LEWICKA AKADEMIA JĘZY-
KÓW OBCYCH prowadzi kursy językowe 
z języka angielskiego, hiszpańskiego, wło-

skiego, francuskiego, portugalskiego, nor-
weskiego, niemieckiego, rosyjskiego, cze-
skiego i arabskiego – w oparciu o unikato-
wą metodę nauczania wypracowaną przez 
Kasię Lewicką.

Akademia prowadzi szkolenia języko-
we dla firm i instytucji publicznych, biorąc
pod uwagę specyfikę danej branży i dzia-
łu. Lekarzom szkoła proponuje indywidu-
alne kursy językowe z programem posze-
rzonym o tematykę i terminologią me-
dyczną.

STUDIO JĘZYKOWE ENGLISH 4 YOU 
oferuje kursy języka angielskiego prowa-
dzone metodą komunikatywną oraz kursy 
języka angielskiego branżowego (in-com-
pany training).

Lektorka ENGLISH 4 YOU posiada do-
świadczenie w prowadzeniu kursu języka 
angielskiego dla lekarzy. Chętnym poleca 
zajęcia indywidualne, które dzięki większej 
częstotliwości spotkań i intensywności na-
uki przynoszą w krótkim czasie znacznie 
lepsze efekty niż zajęcia grupowe.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH EMPIK 
oferuje kursy językowe wszystkich języ-
ków świata na wszystkich poziomach i dla 
wszystkich grup wiekowych. W stałej ofer-
cie są języki: angielski, niemiecki, francu-
ski, hiszpański, włoski i rosyjski – pozostałe 
dostępne są na życzenie.

Szkoła prowadzi także kursy języka biz-
nesowego oraz szkolenia z zakresu po-
szczególnych dziedzin biznesu, takich jak 
finanse i bankowość, IT, medycyna czy pra-

wo. Każdy organizowany na zamówienie 
kurs językowy rozpoczyna się od szczegó-
łowej analizy potrzeb słuchaczy na podsta-
wie testów kwalifikacyjnych i opracowania
programu nauczania uwzględniającego in-
dywidualne umiejętności słuchaczy.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH EMPIK po-
siada wieloletnie udokumentowane do-
świadczenie w prowadzeniu kursów języ-
kowych dla pracowników firm i instytucji
z branży medycznej. Na życzenie grupy le-
karzy szkoła zorganizuje kurs językowy 
dostosowany do potrzeb i umiejętności 
grupy, a koszt kursu będzie zależny od licz-
by osób, poziomu nauczania języka oraz 
intensywności kursu.

THE HOUSE OF ENGLISH prowadzi 
kursy języka angielskiego dla różnych grup 
wiekowych na różnych poziomach za-
awansowania.

Szkoła nie posiada w swojej ofercie kur-
sów specjalistycznych, ale jest w stanie na 
życzenie przygotować program zajęć in-
dywidualnych poszerzony o specjalistycz-
ny język medyczny. Koszt takich zajęć – re-
alizowanych w formie one-to-one lub one-
-to-two (zajęcia z jednym lub dwoma słu-
chaczami) – wynosi 55zł/h z polskim 
lektorem lub 65zł/h z native speaker.

Dominika Kisielewska

Artykuł opracowano na podstawie in-
formacji przekazanych przez toruńskie 
szkoły językowe oraz zamieszczonych na 
ich oficjalnych stronach internetowych.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY 
STWARDNIENIA ROZSIANEGO 
pod redakcją Andrzeja Potemkowskiego
ISBN 978-83-62138-05-0
format B5 
liczba stron 146, oprawa miękka

Niniejsza monografia to pierwsza w polskim piśmiennictwie
pozycja tak szeroko opisująca problemy psychologiczne bę-
dące następstwem zachorowania na stwardnienie rozsiane. 
Przedstawiono w niej poglądy neurologów, psychiatrów 
i psychologów. Skierowana jest przede wszystkim do lekarzy 
powyższych specjalności, ale także lekarzy rodzinnych, czę-
sto na co dzień i przez wiele lat opiekujących się chorymi na 
stwardnienie rozsiane. Autorzy są przekonani, że wiele za-
wartych w książce treści przyczyni się do lepszej współpracy 
lekarzy i chorych na SM.
Wydawca: 
Termedia sp. z o.o.
ul. Wenedów 9/1, 61-614 Poznań
tel./faks: +48 61 656 22 00, tel. 2: +48 61 656 22 02
www.termedia.pl
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Aktualny cennik reklam (ceny netto)

Okładki kolor:

IV strona: 1200 zł A4

III strona: 1000 zł A4

II strona: 1000 zł A4

Środek numeru:

1/1 mono 800 zł A4

1/2 mono 400 zł ½ A4

1/4 mono 300 zł ¼ A4

Inserty:

cały nakład 800 zł
max. A4, waga: 
1 szt. – do 5 g.

Ogłoszenia 
drobne

100 zł

• KOMUNIKATY •
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fot. 1. Podobnie jak na zjazdach okręgowych doktor Anita Pacholec zadawała dociekliwe i celne pytania. fot. 2. Doktor Łukasz Wojnowski 
rozmawiał z goszczącym na Zjeździe profesorem Markiem Rudnickim z Chicago na temat organizacji VII Kongresu Polonii Medycznej. fot. 
3. Doktor Marek Nowak mówił jak rozwiązać niektóre ważne problemy organizacyjne w placówkach ochrony zdrowia. fot. 4. Doktor Sławo-
mir Józefowicz wypowiadał się na tematy bliskie młodym lekarzom. fot. 5. Głosuje doktor Wiesław Umiński. fot. 6. Nasi przedstawiciele 
w zjazdowych „ławach”. Ze zbiorów doktora Wiesława Umińskiego

F OTO R E P O RTA Ż 
Z X KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

W OBIEKTYWIE

fot. 1.

fot. 2.

fot. 3. fot. 4.

fot. 5.

fot. 6.
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