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Subaru zawsze dążyło do 
tego, by dostarczać kierowcy 
prawdziwej radości z jazdy, 
wspartej poczuciem bezpieczeń-
stwa oraz trwałości samochodu. 
Towarzyszyło i nadal towarzy-
szy temu nasze przekonanie, że 
dwie podstawowe technologie 
wyróżniające samochody spod 
znaku Plejad, SUBARU BOXER 
(szczególna konstrukcja silnika) 
oraz Symmetrical AWD (wyjąt-
kowa budowa układu napędo-
wego) tworzą idealną platformę 
dla konstrukcji aut o specjal-
nych własnościach. Dlatego 
Subaru kontynuuje prace nad 
tymi rozwiązaniami i ciągle je 
usprawnia, uzyskując coraz to 
lepsze efekty. Możecie Państwo 
zapytać – dlaczego Subaru sku-
pia się właśnie nad wymieniony-
mi wyżej technologiami i jakie 
przynoszą one korzyści? Aby to 
wyjaśnić, wystarczy zrozumieć 
niezbyt zawiłą istotę owych 
rozwiązań. Postaramy się więc 
przekazać Państwu znacze-
nie naszej technicznej filozofii, 
a wtedy odpowiedź na pytanie, 
dlaczego auta Subaru prowadzą 
się tak przyjaźnie, pewnie i bez-
piecznie, stanie się oczywista.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem nowym Subaru Fo-
resterem w wersji z silnikiem 2.0 DIT (o mocy 240 KM, momentem 
obrotowym 350 Nm, prędkości maksymalnej 221 km/h oraz przyspie-
szeniem 0-100 km/h – 7,5s) Subaru Import Polska z Autoryzowanymi 
Partnerami przy wsparciu Fuji Heavy Industries (FHI-producenta sa-
mochodów Subaru) podjęło decyzję o zastosowaniu wyjątkowych cen 
przy wprowadzeniu tego modelu na polski rynek.

 
Powrót legendarnych Foresterów z silnikiem turbodoładowanym 

do palety modelowej Subaru na rynku krajowym został umożliwiony 
poprzez ogólne zmniejszenie średniego zużycia paliwa wszystkich sa-
mochodów Subaru, a co za tym idzie spełnienie dyrektyw unijnych 
odnośnie flotowej emisji CO2. 

Połączenie nowych technologi – bezstopniowej skrzyni biegów Li-
neartonic oraz bezpośredniego wtrysku paliwa w turbodoładowanych 
silnikach SUBARU BOXER – zaowocowało znakomitą dynamiką przy 
jednocześnie umiarkowanym zużyciu paliwa. 

Chcąc jak najszybciej spopularyzować te technologie, a jednocze-
śnie wyrazić wdzięczność wszystkim tym klientom, którzy cierpliwie 
oczekiwali na powrót Foresterów turbo do gamy modelowej Subaru 
Import Polska podjęło decyzję o rezygnacji z części marż. W konse-
kwencji podjętych decyzji inauguracyjne ceny detaliczne Foresterów 
2.0 DIT będą obowiązywały dla zamówień składanych do końca maja 
2013, lub wyczerpania zakontraktowanego z FHI kontyngentu.

Wyjątkowe inauguracyjne ceny 
dla Nowego FORESTERA 2.0 DIT

Subaru z rocznika 2012 
mimo niższej ceny, wciąż 

smakuje wyśmienicie!

SubaruZRocznika2012SmakujeWysmienicie_%Point_205x268.indd   1 2013-02-06   11:25:00
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OD REDAKTORA

Wydaje się, że nie ma lepszych cza-
sów do dyskusji niż czasy internetu 
i  przeróżnych portali pozawieszanych 
w jego przepastnej przestrzeni. Wystar-
czy tylko kliknąć, podać login i hasło, by 
zyskać możliwość wymiany poglądów 
na budzące zainteresowanie tematy. 
Jako lekarze nie jesteśmy od maco-
chy. W sieci mamy do dyspozycji wiele 
miejsc, gdzie możemy zaprezentować 
swoje zdanie. Niektóre strony, przynaj-
mniej w  założeniach, są tylko dla nas, 
bo żeby wejść, trzeba podać prawo wy-
konywania zawodu. Ta wirtualna agora 
powinna być miejscem, gdzie każdego 
dnia wypracowywane są mądre rozwią-
zania zmierzające do naprawy naszego 
małego lekarskiego świata. Tak nie jest. 
Możemy sobie pogadać i  tyle z  tego 
dobrego. 

Nieprzypadkowo, mimo powszech-
nej internetyzacji, ważkie decyzje, nie-
zależnie czy mówimy o  kluczowych 
instytucjach państwowych, czy prywat-
nych korporacjach, niezmiennie zapa-
dają podczas dyskusji odbywających 
się w  realu, a  nie w  wirtualu. Zajęci 
pracą i  spełnianiem coraz to nowych 
wymogów, by móc wykonywać nasz 
wolny już tylko z nazwy zawód, nawet 
nie zauważamy jak mało mamy możli-
wości, by spotkać się w swoim gronie, 
przedyskutować ważne dla naszej gru-
py zawodowej sprawy i  wypracować 
model postępowania. Poza nielicznymi 
wyjątkami, nie ma na to czasu w trakcie 
konferencji naukowych. I  nie może to 
dziwić, jako że mają one konkretnych 
sponsorów, oczekujących zajęcia się ści-

Teraz albo...?
śle określoną tematyką. O  zebraniach 
związkowych nie ma co wspominać, 
bo wskutek odejścia od etatowej formy 
zatrudnienia, lekarski ruch związkowy 
został zepchnięty na margines. Jedynym 
miejscem, gdzie możliwa jest zakrojona 
na szeroką skalę dyskusja nad proble-
mami nurtującymi nasze środowisko są 
izby lekarskie. W odróżnieniu od portali 
społecznościowych i  luźnych zgroma-
dzeń, samorząd lekarski ma umocowa-
nie prawne i – co za tym idzie – ściśle 
zdefiniowane uprawnienia.

Takie są fakty. Niestety, nie potrafi-
my z  tego skorzystać. Nawet gdy de-
klarujemy, że będziemy aktywni. Nie-
dawny, XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy 
KPOIL rozpoczął obrady z  niespełna 
60-procentową frekwencją. Rozumiem: 
choroba, ważne sprawy losowe, długo 
wcześniej zaplanowany wyjazd. Ale nie 
wierzę, że podane przyczyny uniemożli-
wiły stawienie się na sali obrad ponad 40 
proc. delegatów! A szkoda, bo tym ra-
zem sprawom proceduralnym poświę-
cono niezbędne minimum, dając czas 
na ważną dyskusję na temat bieżącej 
sytuacji w  ochronie zdrowia, w  szcze-
gólności działań narodowego płatnika. 
W jej wyniku samorząd zobowiązał się 
do obrony lekarzy przed NFZ, który 
w  pierwszych tygodniach bieżącego 
roku wystąpił z  roszczeniami finanso-
wymi z  tytułu tzw. nienależnej refun-
dacji. „Przestępstwo” miało polegać na 
wypisywaniu latem 2012 recept na leki 
refundowane bez umowy. Fundusz nie 
bierze pod uwagę panującego wówczas 
chaosu prawnego, nie poczuwa się do 
odpowiedzialności za niezablokowanie 
możliwości realizacji rzekomo bezpraw-
nie wystawionych recept i  pozostaje 
głuchy na zapewnienia niektórych le-
karzy, że we wspomnianym okresie nie 
wypisywali żadnych leków z refundacją. 

A że jednocześnie sprawa dotyczy leka-
rzy, którzy nie byli w rzeczonym okresie 
związani z NFZ umową, mamy przykład 
wyłudzenia przez płatnika pieniędzy. 
Proceder nadaje się do zgłoszenia do 
prokuratury. Zainteresowani lekarze 
zostaną poinstruowani jak odpowia-
dać na windykacyjną korespondencję 
z  NFZ. Zapewni się im także ochronę 
prawną.  

Mam świadomość, że to tylko jedno 
z wielu bolesnych miejsc styku lekarzy 
z NFZ, ale rzeczywistość to właśnie takie 
drobiazgi i jeśli niezmiennie i nieustan-
nie będziemy wysyłać do Funduszu 
sygnały, że trwamy na kolanach w go-
towości na przyjęcie kolejnej pokuty 
– nic się nie zmieni. Naprawdę najwyż-
sza pora się obudzić. Budzik dzwoni już 
ładnych kilka lat, a my wciąż w letargu – 
głusi i obojętni. Od powtarzania suflo-
wanych nam przez niezainteresowane 
naszą samodzielnością i niezależnością 
władze mantr, że „izby są słabe” i  „nic 
nie robią tylko biorą pieniądze” nasza 
sytuacja na pewno się nie polepszy.

Przed nami wybory do samorzą-
du. Kiedy trafi do Państwa ten numer 
„Meritum”, listy kandydatów będą już 
zamknięte. Wkrótce, zgodnie z  nową 
ordynacją, będzie można głosować: na 
zebraniu wyborczym lub – co jest no-
wością – pocztą. Zachęcam, by wziąć 
udział w wyborach. Najlepiej aktywnie 
przez co rozumiem przynajmniej pod-
jęcie z kandydatami dyskusji na temat 
oczekiwanej aktywności Izby. 

Sławomir Badurek
meritum@hipokrates.org

P.S. Bieżące informacje na temat wy-
borów i działalności Izby znajdują się na 
stronach KPOIL: kpoil.torun.pl
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SPRAWY BIEŻĄCE
Redakcja „Meritum” bardzo prosi 

wszystkich lekarzy o  weryfikowanie 
adresów do kolportażu „Meritum” 
i  „Gazety Lekarskiej” (zmiany adresu, 
rodziny lekarskie, które nie chcą otrzy-
mywać kilku egzemplarzy pism itp.). 
E-mail: a.zielaskiewicz@hipokrates.org 
lub a.lis@hipokrates.org lub 
tel./fax 56 655 41 60 wewn. 18.

Prosimy także wszystkich leka-
rzy o  podawanie adresów poczty 
elektronicznej oraz zmian dotyczą-
cych Państwa danych gromadzonych 
w  komputerowym rejestrze lekarzy 
(adresy e-mail, zmiany nr telefo-
nów, zmiany nazwisk, zmiany miejsc 
pracy, uzyskanie specjalizacji itp.).  
E-mail: a.zielaskiewicz@hipokrates.org 
lub a.lis@hipokrates.org lub tel./fax  
56 655 41 60 wewn. 18. Przypominamy 
także o  możliwości zakładania za po-
średnictwem Izby kont mailowych na 
serwerze Hipokrates.

 Prosimy o uwagi, na podstawie 
których będziemy naszą stronę 

modelować i dopracowywać. 

Rzecznik Praw Lekarza naszej Izby – 
mec. Krzysztof Izdebski, 

tel. 697 617 763, 
e-mail: izdebski77@gmail.com

Oddział Głównej 
Biblioteki Lekarskiej w Toruniu

tel. 56 622 71 93, 
www.gbl.waw.pl

Pełnomocnik 
ds. Zdrowia Lekarzy 

i Lekarzy Dentystów KPOIL 
– dr Jolanta Sobczyk, 

tel. 781 266 546, 
e-mail: 

j.sobczyk@hipokrates.org 
(dyżury w KPOIL 

– pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 15.30 - 16.30).

www.kpoil.torun.pl

Wydawca: Kujawsko- Pomorska Okręgowa 
Izba Lekarska w Toruniu, 

87-100 Toruń, ul. Chopina 20; 
tel./fax: 56 655 41 60 i 655 41 61

konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
I/O Toruń 63124040091111000044843364; 

e-mail: meritum@hipokrates.org
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WYBORY

WYBORY 2013
PIERWSZE WYBORY KORESPONDENCYJNE

Do 1.04.2013 r. zgłaszaliśmy kan-
dydatów na delegatów. Obecnie lista 
kandydatów jest już zamknięta. UWA-
GA! AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA 
ORDYNACJA WYBORCZA PRZEWI-
DUJE WYŁĄCZNIE KORESPONDEN-
CYJNE ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 
NA DELEGATÓW – NIE MA, JAK 
DAWNIEJ, MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZE-
NIA KANDYDATA NA ZEBRANIACH 
WYBORCZYCH, które odbywać się 
będą dopiero w maju br. 

Głosować na kandydatów będzie 
można korespondencyjnie (nowość) 
oraz – alternatywnie – osobiście na 
zebraniu wyborczym. Terminy zebrań 

poszczególnych rejonów wyborczych, 
miejsce, termin i  tryb zostaną ogło-
szone przez OKW w  osobnym komu-
nikacie. Otrzymają je Państwo listow-
nie razem z korespondencją wyborczą 
i materiałami do głosowania. 

W  naszej Izbie Lekarskiej, pomimo 
iż zgodnie z nową ordynacją wyborczą 
istniała taka możliwość, nie utworzono 
„oddolnie” żadnych nowych rejonów 
wyborczych (tzw. na wniosek grupy 
lekarzy lub lekarzy dentystów). OKW 
przyjmuje ten fakt jako swoiste votum 
zaufania wobec utworzonych przez nią 
zupełnie nowych rejonów wyborczych 
i dziękuje wszystkim Koleżankom i Ko-

legom za poparcie i wsparcie jej działań, 
zwłaszcza członkom Okręgowej Rady 
Lekarskiej, mając zarazem nadzieję 
i przekonanie, że fakt ten nie oznacza 
braku aktywności i zaangażowania śro-
dowiska lekarskiego w sprawy naszego 
samorządu. Kilka osób skorzystało na-
tomiast z  prawa i  możliwości zmiany 
swojego rejonu wyborczego na inny 
(5 wniosków na 3260 członków naszej 
Izby).

KOLEŻANKI I  KOLEDZY! W  pierw-
szej dekadzie kwietnia OKW rozpoczęła 
rozsyłanie materiałów wyborczych do 
wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów. 

Otrzymają Państwo korespondencję – jeden list, ale trzy koperty. 
1. koperta: NAJWIĘKSZA – zaadresowana do Państwa, w której znajdą się dwie (2) pozostałe: 
2. koperta ŚREDNIA (środkowa): precyzyjnie oznaczona, opisana przez Okręgową Komisję Wyborczą
 – będzie to opłacona koperta zwrotna, w której Państwo odeślą lub osobiście odniosą, 
 lub „ktoś odniesie za Was” głos wyborczy zamknięty (zaklejony) w trzeciej NIEOZNAKOWANEJ NAJMNIEJSZEJ 

kopercie. 
3. koperta NAJMNIEJSZA jest i musi być nieoznaczona, gdyż to gwarantuje tajność Państwa wyboru. 

UWAGA! NAJMNIEJSZE nieoznaczone koperty z Państwa głosami, które „dotrą” zwrotnie do OKW na adres Izby Lekarskiej 
w Toruniu, ul. Chopina 20, w ŚRODKOWYCH oznaczonych i opisanych kopertach pozostaną w nich  zamknięte i strzeżone 
do czasu zebrania wyborczego Państwa rejonu wyborczego. Podczas zebrania wyborczego koperty zostaną przekazane 
i komisyjnie otwarte, a najmniejsze, nieoznaczone koperty z Państwa głosami - wrzucone do urny wyborczej. Na koniec 
każdego zebrania wyborczego, które będzie trwało 4 godziny, wszystkie koperty zostaną z urny wyjęte, a głosy policzone 
i sporządzony zostanie protokół wyborczy.

W WIELKIM SKRÓCIE:
1. Zagłosować na podanych kandydatów. 
2. Umieścić kartę z oddanymi głosami w najmniejszej, nieoznakowanej kopercie.  
3. Małą kopertę włożyć do średniej oznakowanej koperty. 
4. Dokładnie zakleić.
5. Przybić pieczątkę lekarską w ramce w miejscu zaklejenia i złożyć swój podpis! 
6. Odesłać (znaczek opłacony) lub odnieść do izby lekarskiej.
7. Najlepiej zadzwonić do izby lekarskiej (OKW) i zapytać, czy list dotarł (zalecane).
UFF!  WYBORY KORESPONDENCYJNE DO IZB LEKARSKICH 2013 –
ZOBACZ JAKIE TO PROSTE! ŁATWIEJ JUŻ PEWNIE NIE BĘDZIE...        

Z  życzeniami „owocnych” wyborów 
Przewodniczący OKW Wojciech Kaatz   

Wzór środkowej oznakowanej koperty 
drukujemy dla Państwa w tym numerze 
„Meritum”. 

BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PAMIĘTAĆ, 
ŻE ABY GŁOS BYŁ WAŻNY – ŚRODKO-
WA OZNAKOWANA KOPERTA MUSI 
być nienaruszona i W MIEJSCU ZAKLE-
JENIA POSIADAĆ IMIENNĄ PIECZĄT-
KĘ LEKARSKĄ I  PODPIS LEKARZA. 
Inaczej, zgodnie z  regulaminem, głos 
będzie nieważny. 
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nr rejonu wyborczego ... 
imię i nazwisko lekarza/lekarza dentysty …
nr PWZ ... 
nr na liście członków rejonu wyborczego …

WYBORY

imienna pieczątka lekarska 
i podpis lekarza 

w miejscu sklejenia koperty

Kujawsko-Pomorska                                                                 
Okręgowa Izba Lekarska 
Okręgowa Komisja Wyborcza
ul. Chopina 20
87-100 Toruń

Opłata 
pocztowa

Zbliżają się wybory do Izb lekarskich. 
Każdy z Nas ma różne opinie o działa-
niu naszej korporacji – czasami niespra-
wiedliwe. Korporacja to związek osób 
do wspólnego działania i wykonywania 
wspólnych zadań. Kiedyś sam oczekiwa-
łem, że wybrani przeze mnie powinni 
załatwić wszystko. W rozwijającym się 
społeczeństwie obywatelskim wiem, że 
każdy wybrany potrzebuje codziennie 
mojego wsparcia. Jego siłą jest nasze 
wspólne stanowisko w danej sprawie.

Przebywając w USA codziennie sły-
szałem, jak Amerykanin zadaje sobie 
pytanie, co zrobiłem dla mojego kraju, 
nie słyszałem co Ameryka zrobiła dla 
mnie. Dziś wiem co stanowi o  wiel-
kości Naszej korporacji. My wszyscy, 
Nasze umiejętności, nasze działanie, 
nasze czasami piękne i  ważne różnice 
zdań. Możemy się nie angażować, ale 

czy wtedy możemy oczekiwać pozytyw-
nych zmian, czy możemy nadal czuć się 
bezpiecznie w słabej korporacji. Wybór 
drogi działań jednostkowych poza zor-
ganizowaną grupą w  społeczeństwie 
obywatelskim jest ryzykowne.

Dobrze zorganizowane środowisko 
zdolne jest do zmiany ogółu i NRL rów-
nież. Czasami warto rozejrzeć się do-
okoła, zobaczyć co wspólnie udało nam 
się zrobić, czy chcemy doskonalić nasz 
wspólny trud i tworzyć wspólny byt. Na 
tak zadane pytanie musi odpowiedzieć 
sobie każdy z Nas. Dziś tak jak nigdy do-
tąd potrzebujemy silnej korporacji. Na 
pewno nie potrzebne nam są podziały, 
konflikty między nami, arogancja.

Mamy groźnego przeciwnika – NFZ, 
uzbrojonego w aparat administracyjny. 
Tak – przeciwnika, gdyż dialog i kom-
promis w  tej instytucji jest owocem 

zakazanym. Na ostatnim XXX Zjeździe 
Lekarzy ustanowiliśmy nieodpłatną 
pomoc prawną dla każdego lekarza 
nękanego przez NFZ. Należy odwró-
cić tendencje – z  lekarza zastraszane-
go, będącego ofiarą złego systemu, na 
lekarza wykonującego godnie wolny 
zawód – przyjaciela pacjenta. Jedyną 
drogą do tego celu jest silna działaniem 
nas wszystkich korporacja.

Mam nadzieję, że każdy z  Nas choć 
chwilę pomyśli o korporacji, czyli o sobie.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Ko-
ledzy na nadchodzące Święta Wielkiej 
Nocy proszę przyjąć życzenia determi-
nacji w działaniu, konsolidacji w myśle-
niu, wiele zdrowia dla Nas wszystkich 
i Naszych Rodzin, jak również ludzkiej 
przyjaźni.

     
  Marek Nowak

Z GRUDZIĄDZA
Szanowni Koleżanki i Koledzy!



8 2/2013

Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH

8 2/2013

W  2012 roku Kujawsko-Pomorska 
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu kon-
tynuowała prace podjęte na początku 
obecnej kadencji:
I. Reprezentacja i kierowanie Kujawsko 

– Pomorską Okręgową Izbą Lekarską 
w  Toruniu, w  tym prowadzenie bie-
żących spraw izby z  uwzględnieniem 
podziału zadań i kompetencji między 
członków ORL.

Obecny skład Prezydium i ORL wyglą-
da następująco:

Prezes – Łukasz Wojnowski,
Wiceprezes – Robert Mielcarek,
Wiceprezes – Piotr Hubert,
Wiceprezes ds. kontaktów z mediami – 
Sławomir Badurek,
Wiceprezes – Anita Pacholec (lek. stom.),
Wiceprezes – Wiesław Umiński,
Sekretarz – Stanisław Hapyn,
Skarbnik – Sławomir Józefowicz.
Członkowie Prezydium:
Kazimierz Bryndal (lek. stom.),
Andrzej Kunkel,
Członkowie ORL: 
Jerzy Beciński,
Krystyna Chrupczak (lek. stom.),
Wojciech Kaatz (lek. stom.),
Piotr Kowalski,
Maciej Małecki,
Marek Nowak,
Jan Olejnik,
Tomasz Pawlik,
Stanisław Sadurski 
Jacek Skrzyński (członek ORL od. III 2012 r.),
Bogdan Wojtecki.

Delegaturami KPOIL kierują:
• w Grudziądzu: Wiesław Umiński,
• we Włocławku: Andrzej Kunkel.

W   2012 r. Okręgowa Rada Lekarska 
zebrała się 11 razy (w tym jedno nadzwy-
czajne), Prezydium ORL 5 razy. Podjęto 
171 uchwał, 6 stanowisk, wydano 1300 
zarządzeń.

Prace ORL obejmowały kilka bloków 
tematycznych:
• reprezentowanie środowiska lekarzy i le-

karzy dentystów w  kontaktach z  NFZ, 

S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL za rok 2012

w  tym wyznaczenie pełnomocnika ds. 
negocjacji umów „receptowych”, 

• reprezentowanie naszego samorządu 
w  kontaktach z  przedstawicielami ad-
ministracji państwowej, samorządu 
terytorialnego i innych samorządów za-
wodowych,

• sprawy bytowe i bezpieczeństwa socjal-
nego lekarzy,

• promowanie i wdrażanie różnego rodza-
ju form pomocy koleżeńskiej,

• działania mające na celu integrację na-
szego środowiska,

• wielokierunkowe ustawiczne kształcenie 
podyplomowe lekarzy.
Podjęte uchwały, stanowiska, zarządze-

nia dotyczyły w większości:
• rejestracji i wymiany prawa wykonywa-

nia zawodu,
• skreślenia lekarzy z rejestru, 
• rejestracji prywatnych praktyk lekar-

skich, 
• rejestracji podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów,

• organizacji i  współorganizacji szkoleń 
dla lekarzy,

• delegowania przedstawicieli samorządu 
do komisji konkursowych,

• decyzji finansowych,
• protestu lekarzy w  sprawie umów 

uprawniających do wystawiania recept 
refundowanych.

Reprezentowanie OIL oraz organizowa-
nie bieżącej działalności opiera się obecnie 
na aktywności kilku osób, głównie człon-
ków Prezydium i niektórych komisji pro-
blemowych. Sprawa ta wymaga rozwiąza-
nia i aktywnego uczestnictwa wszystkich 
członków ORL, a zwłaszcza delegatów na 
zjazd. Pomocna w tym jest nowo urucho-
miona interaktywna strona internetowa 
naszej izby. 
II. Nasz najważniejszy cel – remont 

i  adaptacja pomieszczeń nowej sie-
dziby izby lekarskiej.
Przez lata naszym celem było pozyska-

nie nieruchomości przeznaczonej na nową 

siedzibę Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu. 15 grudnia 2011 
r. Izba przystąpiła do przetargu na zakup 
nieruchomości zbywanej przez Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łączna 
powierzchnia działek stanowiących przed-
miot przetargu wynosi prawie 4200 m2 
(w tym ok. 400 m2 stanowią działki inwe-
stycyjne umożliwiające ewentualną rozbu-
dowę izby o np. kolejne sale wykładowe).

Nasza oferta z ceną 1,8 mln zł została 
przyjęta przez władze uczelni i  zgodnie 
z  Ustawą o  Szkolnictwie Wyższym zaak-
ceptowana przez Ministra Skarbu. Podpi-
sano akt notarialny, przygotowane zostały 
wszystkie wymagane projekty budowlane 
i konserwatorskie. W chwili obecnej prace 
remontowe pomieszczeń i dostosowanie 
ich do naszych potrzeb są już na bardzo 
zaawansowanym etapie. 

Mamy nadzieję, że kolejne zjazdy, spo-
tkania, konferencje będziemy organizować 
w nowej większej siedzibie.
III. Wykorzystanie poczty elektronicznej 

jako podstawowego narzędzia pracy 
członków rady przy wypracowywa-
niu wspólnych stanowisk lub uchwał.
W  celu usprawnienia komunikacji, 

przyspieszenia opiniowania aktów praw-
nych, ustalania wspólnych stanowisk sta-
nowiących podstawę do podejmowania 
decyzji, wnoszenia pod obrady ORL pro-
jektów uchwał i apeli stosujemy obecnie, 
jako podstawowe narzędzie, pocztę elek-
troniczną. Poczta elektroniczna wykorzy-
stywana jest do bieżącego informowania 
wszystkich lekarzy o bieżącej działalności 
ORL, podjętych działaniach w  sprawach 
istotnych dla naszego środowiska. Zachę-
camy wszystkich Państwa do bieżącego 
śledzenia informacji na naszej stronie 
www.kpoil.torun.pl
IV. Powołanie Rzecznika Praw Lekarza.

Funkcję Rzecznika Praw Lekarza powie-
rzono mecenasowi po aplikacji prokura-
torskiej Krzysztofowi Izdebskiemu.

Rzecznik Praw Lekarza zajmuje się 
udzielaniem pomocy prawnej lekarzom, 
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członkom Kujawsko-Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Toruniu w sprawach 
związanych z  wykonywaniem zawodu, 
a dotyczących naruszenia ich dóbr osobi-
stych, w szczególności: naruszenia ich do-
brego imienia lub nietykalności cielesnej 
oraz użycie obiektywnie nieadekwatnych 
środków przymusu w toku postępowania 
karnego lub innego, z wyłączeniem spraw 
prowadzonych przed organami Izby Le-
karskiej.

Pomoc ta jest realizowana przez:
1. monitorowanie mediów, w  tym in-

ternetu, prasy, radia i  telewizji w  celu 
stwierdzenia publikacji materiałów 
naruszających godność zawodu leka-
rza lub dobra osobiste lekarzy, a także 
stały kontakt z mediami celem ochrony 
godności zawodu lekarza,

2. przygotowywanie i  kierowanie do pu-
blikacji wyjaśnień, polemik i  sprosto-
wań w  przypadku materiałów naru-
szających godność zawodu lekarza lub 
dobra osobiste lekarzy (w tym ostatnim 
przypadku wymagana jest zgoda leka-
rza),

3. stały kontakt z organami ścigania celem 
monitorowania postępowań przygoto-
wawczych wszczętych w sprawie zwią-
zanej z wykonywaniem zawodu lekarza 
lub przeciwko lekarzowi,

4. przeciwdziałanie użyciu nieadekwat-
nych środków przymusu wobec lekarzy, 
w szczególności w toku postępowania 
karnego (środki zabezpieczające i zapo-
biegawcze),

5. organizowanie dla lekarzy poręczeń 
majątkowych, poręczeń osób godnych 
zaufania i poręczeń społecznych w toku 
postępowania karnego,

6. udzielanie lekarzom porad w  zakresie 
możliwości ochrony ich praw,

7. organizowanie pomocy prawnej (w tym 
zastępstwa procesowego) dla lekarzy, 
przy czym w szczególnych przypadkach 
Izba może finansować lub współfinan-
sować związane z tym koszty,

8. pomoc w uzyskaniu opinii i  ekspertyz 
biegłych w toku procesu.

V.  Reprezentowanie środowiska w  ne-
gocjacjach z NFZ.
Rok 2012 wywołał wiele emocji 

i  ogromne zamieszanie wokół umów 

upoważniających do wystawiania recept 
na leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne refundowane ze środków pu-
blicznych przysługujące świadczeniobior-
com. Staraliśmy się aktywnie uczestniczyć 
we wszystkich wydarzeniach, które doty-
czyły naszego samorządu. Przypomnijmy, 
że XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
podjął uchwałę w przedmiocie zbiorczego 
negocjowania z Narodowym Funduszem 
Zdrowia warunków umów, upoważnia-
jących lekarzy do wystawiania recept na 
leki refundowane – zastrzeżenia dotyczyły 
przede wszystkim narzuconych przez NFZ 
zapisów o karach umownych.

Wykonując powyższą uchwałę, ORL 
upoważniła Rzecznika Praw Lekarzy KPO-
IL Krzysztofa Izdebskiego do podjęcia 
negocjacji z NFZ. W kwietniu i maju ub. 
roku, na skutek szeroko prowadzonej akcji 
informacyjnej, napływały do biura KPOIL 
pełnomocnictwa wystawiane przez leka-
rzy, upoważniające Krzysztofa Izdebskiego 
do podjęcia w ich imieniu zbiorczych ne-
gocjacji warunków umów z  NFZ. Należy 
odnotować w  tym miejscu duży odzew 
lekarzy, z  którym spotkała się omawiana 
akcja – do biura KPOIL wpłynęło ponad 
700 pełnomocnictw.

ORL podjęła się negocjacji w celu zbior-
czego ustalenia warunków umów, zawie-
ranych przez lekarzy z  NFZ dotyczących 
wystawiania przez nich recept na leki 
refundowane. Spotkania z NFZ odbywały 
się przy współudziale przedstawicieli byd-
goskiej OIL.

Dyrektorowi OW NFZ przekazano za-
strzeżenia środowiska lekarskiego doty-
czące treści proponowanych przez NFZ 
umów. W odpowiedzi uzyskaliśmy infor-
mację, że sporne zapisy (w szczególności 
kary umowne) zostały narzucone przez 
kierownictwo centrali NFZ i  oddziały 
wojewódzkie nie mają pełnomocnictw 
i kompetencji do negocjowania warunków 
umów w  tym zakresie. Dyrektor Pieczka 
ustnie zadeklarował, że OW NFZ nie bę-
dzie restrykcyjnie stosować zapisów umów 
niekorzystnych dla lekarzy. Spotkanie za-
kończyło się ustaleniem, że konsultacje, 
dotyczące ważnych dla środowiska lekar-

skiego spraw pomiędzy przedstawicielami 
okręgowych izb lekarskich a  przedstawi-
cielami OW NFZ, odbywać się będą regu-
larnie. Wspólny, wydany razem z Bydgoską 
Izbą Lekarską komunikat z tego spotkania 
był szeroko rozpowszechniony między in-
nymi na stronie internetowej KPOIL oraz 
na łamach biuletynu KPOIL „Meritum”. 

Kolejne interwencje ORL w  NFZ spo-
wodowane zostały licznymi sygnałami od 
członków samorządu o  kierowanych do 
lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
pismach, w których NFZ zarzuca lekarzom 
(nie posiadającym stosownej umowy 
z  Funduszem) bezprawne wypisywanie 
recept na leki refundowane. Narodowy 
Fundusz Zdrowia utrzymywał, że w związ-
ku z opisanym zachowaniem lekarzy po-
niósł szkodę majątkową i wzywał lekarzy 
do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni. 
NFZ żądał także w swoim piśmie zaprze-
stania wypisywania recept, związanych 
z wygasłymi 30 czerwca 2012 r. umowami.

ORL uznała za niedopuszczalną, prak-
tykę wysyłania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia pism oskarżających o bezpraw-
ne zachowanie i  wzywające do złożenia 
wyjaśnień także do tych lekarzy, którzy 
nie wypisywali w  okresie, w  którym nie 
posiadali stosownej umowy z NFZ, recept 
na leki refundowane. ORL stoi na stano-
wisku, że zarzuty podnoszone w pismach 
mają charakter nie tylko bardzo ogólny, 
ale przede wszystkim bezprawny i godzą-
cy w  dobre imię przywołanych lekarzy 
i  lekarzy dentystów. Nie można zgodzić 
się z  zarzutem NFZ dotyczącym ponie-
sienia przez Fundusz szkody majątkowej, 
związanej z wystawianiem przez lekarzy 
i realizacją przez pacjentów recept na leki 
refundowane. Lekarze wypisywali recepty 
osobom ubezpieczonym, a więc z mocy 
prawa uprawnionym do otrzymania leku 
objętego refundacją. Okręgowa Rada Le-
karska Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej zwróciła się do Dyrektora 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia o  niezwłoczne za-
przestanie powyższych działań, w szcze-
gólności grożenia lekarzom możliwymi 
konsekwencjami finansowymi wobec 
lekarzy z  uwagi na brak istniejących ku 
temu podstaw faktycznych i prawnych.
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VI. Obsługa prawna izby.
Izbę Lekarską obsługuje Kancelaria 

Prawna LIBRA reprezentowana przez 
mec. Tomasza Łukomskiego, zapewniając 
jej profesjonalne wsparcie prawne. Ko-
rzystamy także z  pomocy prawnej Pana 
Prokuratora Piotra Drozdy, który prowa-
dzi kwartalne szkolenia dla Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej, udziela porad prawnych i konsultacji. 
VII. A. Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy.

Funkcję pełnomocnika ds. zdrowia le-
karzy Okręgowa Rada Lekarska powierzyła 
dr Jolancie Sobczyk 

 B. Mediatorzy
Na mediatorów wybrano dr. Jana 

Olejnika, dr. Piotra Tyrjana, dr. Wiesława 
Umińskiego. 
VIII. Bieżące nadzorowanie pracy Izby 

Lekarskiej oraz reprezentacja środo-
wiska na zewnątrz, w tym opiniowa-
nie i  wydawanie stanowisk w  spra-
wach środowiska medycznego.
Jednym z  ważniejszych zadań orga-

nów Izby jest reprezentowanie naszego 
środowiska w  wielu spotkaniach organi-
zowanych z  inicjatywy m.in. Wojewody, 
Prezydenta Miasta, Naczelnej Rady Lekar-
skiej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz placówek ochrony 
zdrowia. Staramy się być tam, gdzie zapa-
dają ważne decyzje dotyczące środowiska 
lekarskiego, ochrony zdrowia, polityki 
zdrowotnej.

Wiele zadań realizujemy poprzez ak-
tywną współpracę z Bydgoską Izbą Lekar-
ską, czego efektem są wspólne posiedzenia 
Prezydiów ORL. Razem podjęliśmy decyzje 
o delegowaniu przedstawicieli z dwóch izb 
do Wojewódzkich Komisji ds. zdarzeń me-
dycznych. Naszymi kandydatami do komi-
sji zostali dr Marian Janowski i dr Andrzej 
Kunkel. Istotną sprawą, która na spotkaniu 
została zaakceptowana, to wspólne opi-
niowanie kandydatów na konsultantów 
wojewódzkich. Wspólnie uczestniczymy 
w  rozmowach z  NFZ w  sprawie umów 
upoważniających do wystawiania recept. 
Mamy nadzieję na dalszą współpracę 
głównie w organizowaniu szkoleń nauko-
wych i konferencji.

Mamy swoich reprezentantów w orga-
nach Naczelnej Izby Lekarskiej: w Komisji 

Współpracy z Zagranicą, w Naczelnej Ko-
misji Stomatologicznej w Ośrodku Polonii 
Medycznej NRL. Dr K. Bryndal jest także 
Honorowym Członkiem Niemieckiej Izby 
Lekarsko-Dentystycznej we Frankfurcie. 
Mamy też przedstawiciela w samorządzie 
lokalnym – dr M. Nowak został radnym 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 

W 2012 r. byliśmy współorganizatora-
mi konferencji i szkoleń m.in. z Urzędem 
Marszałkowskim, Polskim Towarzystwem 
Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem 
Anestezjologicznym. 
• 07.02.2012 – „Medycyna podróży” – 3 

pkt. edukacyjne, 
• 13.04.2012 –„Modelowy program pro-

filaktyki wtórnej po ostrych zespołach 
wieńcowych” – 3 pkt. edukacyjne,

• 21.04.2012 – „Na jakie cechy elektro-
kardiogramu pediatra, lekarz rodzinny 
zwraca uwagę w  podejrzeniu choroby 
serca u dzieci i młodzieży” – 5 pkt. edu-
kacyjnych,

• 29.05.2012 – „Osteoporoza – diagnosty-
ka i leczenie” – 4 pkt. edukacyjne,

• 02.10.2012 – „Stwardnienie rozsiane” – 2 
pkt. edukacyjne,

• 23.11.2012 – „XI Konferencja Anestezjo-
logiczna” – 7 pkt. edukacyjnych,

• 26.11.2012 – „Posmakuj spokoju, czyli 
jak radzić sobie ze stresem” – 10 pkt. 
edukacyjnych oraz

• 26 - 28.11.2012 – Międzynarodowa 
Konferencja pod Honorowym Patrona-
tem MZ Bartosza Arłukowicza „Zdrowie 
w regionie i na świecie”.

Okręgowa Rada Lekarska objęła rów-
nież Patronatem Honorowym wiele kur-
sów, sympozjów, konferencji i  medycz-
nych imprez sportowych organizowanych 
na naszym terenie. 

Spośród organizatorów kursów, człon-
ków naszej Izby zasługujących na szcze-
gólne podziękowanie za aktywność, jest 
dr Andrzej Karczewski – Przewodniczący 
Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Stomatologów, dr Janusz Czarnecki – 
(przewodniczący Oddziału Toruńskiego 
PTP) oraz dr Piotr Kowalski (PT Ane-
stezjologiczne), dr Henryk Danielewicz 
(przewodniczący Rady Naukowej w Gru-
dziądzu) i  dr Wiesław Umiński – wice-

prezes, kierujący Delegaturą OIL w Gru-
dziądzu.

Niezwykle istotnym aspektem działania 
samorządu jest pomoc dla członków sa-
morządu znajdujących się w trudnych ży-
ciowych sytuacjach. Staramy się aktywnie 
pozyskiwać informacje o  takich osobach 
i  szybko reagować. Mamy dobrze zorga-
nizowany system pomocy finansowej dla 
potrzebujących kolegów. Jednak środ-
ki, którymi dysponujemy, są relatywnie 
skromne, na miarę przychodów naszej 
niedużej izby. 

Prowadzimy aktywne prace w środowi-
sku, aby członkowie naszego samorządu, 
którzy notorycznie uchylają się od płace-
nia obowiązkowych składek, mieli świado-
mość, że znaczna część zgromadzonych 
funduszy przeznaczana jest na pomoc 
finansową dla kolegów znajdujących się 
w trudnych życiowych sytuacjach.

Pomimo odczuwanej przez nasze śro-
dowisko deprecjacji samorządu zawodo-
wego i  roli lekarza w  systemie ochrony 
zdrowia, niechęci biurokracji lokalnej 
i  centralnej wyrażającej się m.in. w  usta-
wodawstwie ograniczającym nasze prawa, 
kompetencje i wpływy, zauważalne są po-
zytywne efekty naszych działań. 

Niestety, wiele spraw nie znajduje ocze-
kiwanego, pozytywnego finału, często po-
mimo korzystnych dla samorządu opinii 
ekspertów prawników (konstytucjona-
listów) czy zapadających już w  sądach 
powszechnych wyroków. Jedną z  takich 
spraw jest brak porozumienia, pomimo 
wielomiesięcznych negocjacji z  Minister-
stwem Zdrowia, dotyczącego wysokości 
kwot refundacji wypłacanych na rzecz sa-
morządu za zadania wykonywane przez 
izbę lekarską, a przejęte od administracji 
państwowej. W 2012 r. zmuszeni byliśmy 
podpisać umowę z  ministerstwem na 
znacznie zaniżoną kwotę, podobnie jak 
w latach poprzednich. 

Jednym z zadań izby lekarskiej jest opi-
niowanie projektów aktów prawnych i prze-
kazywanie naszych uwag i sugestii do NRL, 
czy bezpośrednio do zainteresowanych 
ministerstw i urzędów. Z przykrością należy 
jednak stwierdzić, że działalność ta ma formę 
ułomną. Nieterminowe otrzymywanie pro-
jektów bądź nadsyłanie ich przez nadawców 
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po wyznaczonym terminie przekazania wła-
ściwej opinii, nie daje możliwości właściwego 
wywiązywania się z ustawowo gwarantowa-
nych praw i obowiązków samorządu lekarzy 
i lekarzy dentystów. 

W  roku ubiegłym zorganizowaliśmy 
wiele spotkań, pozytywnie przyjętych 
przez naszych kolegów, które pomagają 
integrować nasze środowisko. Były to m.in. 
spotkania opłatkowe w Toruniu, Grudzią-
dzu i  Włocławku. Frekwencja na nich 
świadczy, że są one potrzebne, że chcemy 
się spotykać nie tylko na służbowo.

Wśród nas jest wiele koleżanek i kole-
gów, którzy od lat swoją pracą, życiem, 
stosunkiem do współpracowników i pa-
cjentów dają wyraz, że lekarz to zawód 
wyjątkowy. Honorujemy kolegów, którzy 
godnie wykonują zawód lekarza dyplo-
mami Lauru Medycznego (Srebrnym, 
Złotym i Brylantowym). W ostatnim roku 
lekarzy, którzy uzyskali Brylantowy Laur 
Medyczny przyznawany kolegom z mini-
mum 50-letnim stażem pracy, było w na-
szej izbie 20.

Honorowaliśmy nie tylko lekarzy senio-
rów. Również wyrazy uznania z dyploma-
mi i nagrodami pieniężnymi przekazaliśmy 
młodym kolegom, którzy uzyskali najwyż-
sze wyniki w  egzaminach LEP/LDEP. Są 
nimi: Wojciech Guenter – 168 punktów, 
Bartłomiej Płuciennik – 161 punktów (na 
196 możliwych do uzyskania).

W izbie lekarskiej funkcjonuje od wie-
lu lat i cieszy się niezmiennym powodze-
niem Oddział Głównej Biblioteki Lekar-
skiej. Księgozbiór biblioteki jest w dużej 
części naszą własnością. Na ten cel udo-
stępniamy nieodpłatnie pomieszczenia 
i partycypujemy w kosztach utrzymania 
Toruńskiego Oddziału Głównej Biblioteki 
Lekarskiej.

W dalszym ciągu utrzymujemy bliskie kon-
takty z Izbą Lekarską w Getyndze. Wynikiem 
tego są wzajemne wizyty przedstawicieli obu 
izb. W 2012 r. nasza delegacja gościła w Getyn-
dze. Efektem wieloletniej współpracy jest wy-
miana doświadczeń, porównywanie systemów 
ubezpieczeń w naszych krajach, wzajemna po-
moc w organizacji wymiany lekarzy.

Szanowni Państwo!
W tym roku kończy się kolejna kaden-

cja samorządu lekarskiego. Przed nami 
wybory. Zachęcam wszystkich do aktyw-
ności i racjonalnego skorzystania ze swo-
jego zarówno biernego, jak i  czynnego 
prawa wyborczego.

Wkraczamy w  25. rok działania od-
rodzonego samorządu lekarzy i  lekarzy 
dentystów i  niestety nadal nie możemy 
powiedzieć, że trudne czasy już za nami. 
Potrzebna jest współpraca, wsparcie i ini-
cjatywa każdego członka naszej korporacji, 
by skuteczność tych działań była adekwat-
na do roli samorządu zawodowego i  za-
dań stojących przed lekarzami i lekarzami 
dentystami jako reprezentantami zawo-
dów zaufania publicznego.

Zapraszam Państwa do aktywnego 
uczestniczenia w  pracach XXX Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

 Prezes ORL
Łukasz Wojnowski

W okresie pomiędzy zazdami praca De-
legatury ogniskowała się na realizacji bie-
żących spraw lekarzy i  lekarzy dentystów 
miasta Włocławka i byłego województwa 
włocławskiego. Podczas kontaktów z leka-
rzami załatwiającymi swoje sprawy bieżą-
ce w biurze Delegatury, wykorzystywano 
tę okoliczność dla przypominania o  ko-
nieczności regularnego opłacania składek 
członkowskich na rzecz Izby.

Biuro Delegatury realizowało na bieżą-
co potrzeby Kol. Kol. lekarzy i lekarzy den-
tystów w zakresie bloczków receptowych, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczą-
cymi wyglądu, rozmiarów i  koniecznych 
pozycji w receptach na leki refundowane. 
Ważne w pracy biura Delegatury było do-
starczanie informacji dla Kol. Kol. lekarzy 
i  lekarzy dentystów w  okresie tzw. „pro-
testu pieczątkowego” co do jego zasad, 
realizacji i  związanej z  uczestnictwem 

S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Delegatury KPOIL we Włocławku za rok 2012

w proteście odpowiedzialności. Informa-
cje na powyższy temat przedstawiano 
w oparciu o wyjaśnienia i pisma Naczelnej 
Rady Lekarskiej. 

 W okresie międzyzjazdowym do biura 
Delegatury docierało nadal niewiele skarg 
pacjentów, głównie dotyczących niezado-
wolenia z rezultatów leczenia stomatolo-
gicznego, w tym w szczególności protetyki 
stomatologicznej. Ze względu na głównie 
finansowy aspekt tych skarg osobom zain-
teresowanym przedstawiano opcję skiero-
wania skargi do OROZ, uprzedzając rów-
nocześnie, że organa Izby Lekarskiej nie są 
uprawnione do ferowania opinii dotyczą-
cych zarówno zasadności, jak i wysokości 
odszkodowania pieniężnego. Wprawdzie 
incydentalnie, ale zdarzały się również 
skargi dotyczące niewłaściwego zachowa-
nia się lekarzy i lekarzy dentystów wobec 
pacjentów, a te z reguły kierowano do biu-

ra OROZ. Znaczącym postępem w spra-
wowaniu opieki i  pomocy prawnej dla 
kolegów lekarzy i  lekarz dentystów było 
ustanowienie instytucji Rzecznika Praw 
Lekarza i  powołanie na to stanowisko 
mec. Krzysztofa Izdebskiego. Z  liczby in-
terwencji zgłaszanej do Rzecznika wynika 
oczywisty fakt znaczenia powołania tego 
rodzaju agendy Okręgowej Izby Lekarskiej. 

Nadal trwały trudności w  skutecznym 
zachęcaniu Kol. Kol. lekarzy i lekarzy denty-
stów do wizualizacji na drzwiach ich gabi-
netów informacji o preferencjach w przyj-
mowaniu lekarzy i lekarzy seniorów. 

Niezmiennie w  okresie sprawozdaw-
czym obserwowano wysoką aktywność 
Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Stomatologów w  szczególności w  zakre-
sie dydaktyki, ale również i krajoznawstwa. 

Wzorem lat ubiegłych Delegatura we 
Włocławku zorganizowała uroczyste ob-
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Delegatura Izby Lekarskiej w  Grudzią-
dzu działa w  ramach Delegacji udzie-
lonej przez Radę Okręgową Kujawsko-
-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu. 
 

Na co dzień prowadzimy ciągłą pracę 
administracyjną i  statystyczną na potrze-
by lekarzy należących do KPOIL w Toruniu, 
zajmujemy się sprawami bytowymi lekarzy 
oraz reprezentujemy interesy środowiska 
lekarskiego.

Za pośrednictwem naszej Delegatu-
ry można załatwić wiele formalności bez 
konieczności uciążliwego dojeżdżania do 
siedziby IL w Toruniu. 

Do najważniejszych z nich należą:
• rejestracja i wymiana prawa wykonywa-

nia zawodu,
• opłata składek na rzecz Izby Lekarskiej, 

oraz opłata za wydanie zezwolenia na 
prowadzenie prywatnej praktyki lekar-
skiej,

• rejestracja praktyk prywatnych w  tym 
pośredniczenie w rejestracji w „obcych” 
izbach lekarskich,

S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Delegatury KPOIL w Grudziądzu za rok 2012

chody Dnia Św. Łukasza, lekarza i patrona 
lekarzy, na które zaprosiła Kol. Kol. lekarzy 
i  lekarzy dentystów działających na tere-
nie dawnego województwa włocławskie-
go. Niekorzystna aury sprawiła, że liczba 
uczestników tej uroczystości była bardzo 
skromna. 

 W grudniu 2012 r. odbyło się spotkanie 
Opłatkowe Lekarzy Seniorów, tym razem 
w  kawiarni CYNAMON we Włocławku. 
Zarówno miejsce spotkania, poczęstunek 
w postaci domowych wypieków wykonan-
nych przez właściciela kawiarni, wreszcie 
oprawa muzyczna spotkania pozytywnie 
oceniło dość liczne grono uczestników. 
Ważkim akcentem spotkania była obec-
ność na nim Prezesa ORL Kol. Łukasza 
Wojnowskiego, który odczytał nazwiska 

laureatów Brylantowych Laurów Medycz-
nych in absentia. Nagrodzeni zostali: Kol. 
dr Wanda Pajk-Grochulska, Kol. dr n. med. 
Bogdan Biłyk i Kol. dr Izydor Bartoszewski. 

 W lutym 2013 r. koleżanki i koledzy de-
legaci, reprezentanci środowiska dawnego 
woj. włocławskiego, zaproszeni zostali na 
spotkanie dla omówienia spraw i proble-
mów wartych przedstawienia na zbliża-
jącym się dorocznym zjeździe OIL. Z  28 
delegatów na spotkanie przybyło dziesięć 
osób. Nie jest to optymistyczna prognoza 
wobec nadchodzącej sesji wyborów przed-
stawicieli regionu na zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy OIL jesienią tego roku. Ape-
le o  poważne traktowanie przyjętych na 
siebie obowiązków okazują się mało sku-
teczne, a konsekwencją jest brak możliwo-

ści rzeczywistego informowania organów 
izby o problemach środowiska lekarskiego 
i skutecznego przekazywania działań tych 
organów członkom korporacji. 

Konkluzją niniejszego sprawozdania jest 
informacja, że w okresie międzyzjazdowym 
biuro Delegatury było zawsze do dyspozy-
cji wszystkich członków OIL w załatwianiu 
przedstawianych przez nich spraw leżących 
w  zakresie możliwości kompetencyjnych 
biura. W  ramach tego rodzaju działalno-
ści biuro uczestniczyło w zorganizowaniu 
szkolenia dla Kolegów lekarzy dentystów 
prowadzonego przez Hurtownię Farma-
ceutyczną MEDDENT z Krakowa.

Kierujący Delegaturą
Andrzej Kunkel

• rejestracja podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów,

• rozliczania punktów edukacyjnych,
• pomoc w  kontaktach z  NFZ, głównie 

w  dziedzinie rejestracji recept lekar-
skich. 

Przy Delegaturze IL w Grudziądzu dzia-
ła Rada Naukowa Regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego 
w Grudziądzu. Rada Naukowa organizuje 
regularne wykłady z udziałem autorytetów 
medycznych, na których kolejne oddziały 
Szpitala prezentują swoje osiągnięcia lecz-
nicze i  dorobek naukowy. Po tych zebra-
niach wystawiane są certyfikaty potwier-
dzające uczestnictwo w  zebraniu wraz 
z  przyznaniem punktów szkoleniowych. 
W roku 2012 odbyły się 3 takie spotkania: 
• 8 lutego, których gospodarzem był Od-

dział Neurologiczny
• 9 marca – zebranie dotyczące zakażeń 

szpitalnych,
• 5 grudnia, których gospodarzem był Od-

działu Chirurgii Onkologicznej.

W  2012 roku Przewodniczący Delega-
tury w Grudziądzu uczestniczył: 
• w spotkaniach grudziądzkich lekarzy se-

niorów, które odbywają się co 2 miesiące  
w naszej Delegaturze 

• w związku z koniecznością opuszczenia 
w  ciągu najbliższych kilkunastu miesią-
cach aktualnej siedziby naszej Delega-
tury, dr Wiesław Umiński uczestniczył 
w kilku spotkaniach z Dyrektorem Szpi-
tala Panem Markiem Nowakiem celem 
uzgodnienia wstępnych strategicznych 
założeń uzyskania nowej siedziby Delega-
tury IL w Grudziądzu na terenie szpitala 
w Węgrowie, 

• w spotkaniu opłatkowym u Pana Prezy-
denta Miasta Grudziądza Roberta Mali-
nowskiego,

• w  spotkaniu opłatkowym w  Szpitalu 
Specjalistycznym w Grudziądzu, 

• w konferencji anestezjologicznej w Gru-
dziądzu.

W dniu 20 czerwca 2012 roku w Dele-
gaturze IL odbyło się Posiedzenie Komisji 
Stomatologicznej.
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Na bieżąco uzupełniamy i korygujemy 
wszystkie dane teleadresowe grudziądz-
kich lekarzy. Dzięki posiadaniu adresów 
e-mail zdecydowanej większości osób – 
na bieżąco przekazujemy aktualne wia-
domości z  Rady Naczelnej i  Okręgowej, 
co szczególnie istotne było w  ubiegłym 
roku w  związku z  umowami z  NFZ oraz 
nowymi receptami. Drogą elektroniczną 
informujemy o wszystkich ważnych spra-
wach, spotkaniach, wydarzeniach. Te same 
informacje, które lekarze otrzymują drogą 
elektroniczną – następnie przekazujemy 
na każdy oddział w formie papierowej.

Przewodniczący Delegatury Pan dr Wie-
sław Umiński wziął udział w uroczystości 
pogrzebowej Pana dr. Józefa Gackowskie-
go, Kazimierza Cichińskiego, Kazimierza 
Chrzanowskiego oraz Bogdana Henryka 
Rodziewicza.

W zależności od kompetencji Delegatu-
ry na miejscu załatwiamy skargi i zażalenia 
dotyczące naszych lekarzy.

Stałym punktem działalności Delega-
tury IL w  Grudziądzu jest organizowany 
w  karnawale Bal Lekarza, który odbył się 
19 lutego 2012 roku, oraz wigilijne spo-
tkanie lekarzy 15 grudnia 2012 w  Hotelu 
„Rad”. Na spotkaniu wigilijnym gościli-
śmy Prezesa Rady Okręgowej dr Łukasza 
Wojnowskiego i  kilku jej Przedstawicieli. 
W kolędowy nastrój wprowadził nas chór 
„Medycy i przyjaciele”, który na tę okazję 
wspomógł się kilkoma głosami zaprzy-
jaźnionej młodzieży i  dziatwy z  naszych 
rodzin. Wszystkim udzielił się świąteczny 
nastrój. Tradycyjnie pamiętano o  Tych, 
którzy opuścili nas na zawsze od poprzed-
niego spotkania opłatkowego; „Kolęda dla 
nieobecnych” zabrzmiała dla Pana Dok-

tora Józefa Gackowskiego, Kazimierza Ci-
chińskiego, Bogdana Henryka Rodziewicza 
oraz Kazimierza Chrzanowskiego. Doniosłą 
częścią spotkania wigilijnego było wręcze-
nie Brylantowych Laurów Medycznych za-
służonym Lekarzom Seniorom, którzy od 
50 lat pracują w naszym zawodzie. Wyróż-
nieni zostali:

Pan dr Jakub Wieczorek, 
Pan dr Jan Frączak – ze względu na 

stan zdrowia osobiście nie mógł przybyć 
na spotkanie. 

W każdym kolejnym „Meritum” redagu-
jemy „Kącik Delagatury”, który opowiada 
o  wydarzeniach, nastrojach i  przemyśle-
niach dotyczących pracy i  życia lekarzy 
skupionych w naszej Delegaturze.

 
Kierujący Delegaturą 

Wiesław Umiński
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Kiedy przelatujesz nad jakimś mia-
stem, widać ulice i domy pięknie i rów-
nomiernie oświetlone. Nad stolicą 
Czadu, N’Djameną, widać było jedynie 
palące się ogniska przy domostwach... 
W  tym kraju jedynie garstka ludzi ma 
dostęp do stałego prądu i bieżącej wody. 
A my pojechaliśmy jeszcze dalej, w głąb 
kraju, do ludzi, którzy nigdy nie opuścili 
swoich wiosek i żyją z tego, co zdobędą 
własnymi rękami. Pojechaliśmy ze spe-
cjalistyczną pomocą ginekologiczną...

Wydawało się niemożliwe 
do osiągnięcia.

 Perspektywa przeprowadzenia ope-
racji w  Afryce, w  środku buszu i  z  dala 

„Kiedy myślisz, że biedniej już być nie może... 
jedź do Czadu”

opowieść o wyprawie specjalistycznej Moniki Szambelan, Macieja Sochy i Kasi Gieryn

od wszelkich dóbr, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni, brzmiała abstrakcyjnie. 
A  jednak się udało. Być może nawet nie 
spodziewaliśmy się jak ważna będzie ta 
wyprawa dla społeczeństwa, z którym się 
spotkaliśmy, a przeprowadzone przez nas 
procedury będą dla wielu jedyną szansą 
na uratowanie życia.

Sytuacja służby zdrowia w Czadzie 
wygląda źle. 

Właściwie można powiedzieć, że nie 
istnieje. Szpitali państwowych jest bar-
dzo niewiele. W każdym szpitalu pacjent 
w  całości musi pokryć koszty swojego 
leczenia, co oczywiście rzadko jest moż-
liwe. Szpitale prawie w ogóle nie posiada-

ją potrzebnego sprzętu. Lekarzy brakuje. 
Zdarza się, że na placówkę na poziomie 
wojewódzkim przypada jeden lub dwóch 
lekarzy ogólnych, specjalistycznej opieki 
nie ma w  ogóle. Całkowitą swobodę le-
czenia i  stosowania silnych leków mają 
więc pielęgniarze i  wioskowi „terapeuci”. 
Wszystko to razem powoduje ogromny 
chaos w  metodach leczniczych nawet 
dla tych szczęściarzy, którzy mają szansę 
spotkać w  swoim życiu przedstawiciela 
medycyny konwencjonalnej.

Nasz szpital jest szpitalem misyjnym 
finansowanym przez hiszpański kościół. 
Specjalnie został zbudowany pośrodku 
bezdroży, aby mieszkańcy peryferii mieli 
gdzie się zwrócić po pomoc. Do najbliż-
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szego sąsiedniego szpitala jest ok. 200 km 
(dojazd tam zajmuje cały dzień samocho-
dem terenowym!). Nasza malutka ekipa 
wraz ze sprzętem, który otrzymaliśmy 
z Polski, okazała się więc drugim specjali-
stycznym ośrodkiem w całym Czadzie (po 
zagranicznych szpitalach w stolicy) ds. le-
czenia chorób ginekologicznych.

Jest płasko. 
Po porze deszczowej krajobraz wciąż 

jest zielony, dominują wysokie trawy 
ukrywające proste domostwa i  niewyso-
kie palmy. Ludzie żyją z uprawy bawełny, 
orzeszków arachidowych i  sorgo, z  któ-
rego można zrobić mąkę. Na inne owoce 
i warzywa jest za ciepło i za sucho. Miesz-
kamy w surowych pokojach przy szpitalu. 
Wodę mamy bieżąca, doprowadzaną ze 
studni głębinowej, prąd z agregatu, który 
włączany jest na dwie godziny dziennie. 
Jemy to, co nam przygotują, ale ponieważ 
trudno cokolwiek zdobyć, są to głównie 
kurczaki i ryż. 

Czad, państwo środkowej Afryki, ma 
powierzchnię 1,2 mln km2, z czego więk-
szość to pustynia. U nas na południu do-
minuje sawanna. Ludność liczona jest na 
11 milionów mieszkańców, ale statystyki 

w tym kraju nie są wiarygodne. Tu prawie 
nikt nie zna swojej daty urodzenia, nie wie 
ile ma lat. Dane podają, że średnia długość 
życia wynosi 43 lata, zaledwie 12% kobiet 
potrafi pisać, a  śmiertelność dzieci do 5. 
roku życia wynosi 20%. Nasze krótkie ob-
serwacje potwierdzają, że te dane nie są 
przesadzone. 

Docierają do nas pacjentki 
z całego Czadu…

…mimo że podróżowanie w  tym 
państwie wymaga wielkiej determinacji. 
Przebadaliśmy prawie 700 kobiet, tyle też 
wykonaliśmy badań USG. Zaskoczyło nas, 
że największym problemem kobiecym 
jest kłopot z zajściem w ciążę (tak, tak… 
w tym przeludnionym państwie!). Jest to 
głęboki problem socjologiczny w  tych 
warunkach. Kobieta, która nie ma dzieci 
i  co roku nie jest w  kolejnej ciąży, musi 
się pogodzić z myślą, że mąż będzie szukał 
kolejnej żony, a ją może wyrzucić z domu. 
Posiadanie WIELU dzieci jest symbolem 
bogactwa. Jest zapewnieniem bezpiecz-
nej starości. Stąd tak silne dążenie do ich 
posiadania. 

Przez 6 tygodni przeprowadziliśmy 43 
zabiegi operacyjne. Choć sala operacyjna 

była najbardziej cywilizowanym miejscem 
w  promieniu 200 km, każdy zabieg był 
swoistym wyczynem. Monika Szambelan, 
specjalista anestezjologii i intensywnej te-
rapii, wyczyniała cuda, znieczulając i sedu-
jąc pacjentów bez respiratora. Maciej So-
cha, specjalista położnictwa i ginekologii, 
ani chwili nie zawahał się przed przepro-
wadzeniem operacji, którą trzeba było wy-
konać ze wskazań planowych lub ostrych. 
Niezależnie od sił i pory dnia operowali-
śmy pacjentki z chorobami ginekologicz-
nymi, ale i pacjentów powypadkowych jak 
12-letniego chłopca, któremu byk wbił róg 
do jamy brzusznej, czy rozerwane ścięgna 
przedramienia lub tętniaka tętnicy udo-
wej, rozszczep podniebienia i wiele innych.

Dar Salaam
Tam samochód jeszcze nigdy nie doje-

chał. Plemię osiadłych Nomadów, potom-
kowie ludów koczowniczych, są całkowi-
cie niezależni od świata zewnętrznego, 
żyją własnymi tradycjami. Są bogaci, bo 
hodują krowy, są też zdrowsi, bo jedzą 
mięso i  piją mleko. Mają wiele tradycyj-
nych obrzędów, na szyi noszą talizmany 
z  miksturami i  kadzidłami mającymi ich 
chronić. Wszystkie dziewczynki są ob-
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rzezane i zaszywane przed pierwszą mie-
siączką. Wtedy są zaręczane ze starszymi 
chłopcami z  ich plemienia. Ślub odbywa 
się ok. 12 roku życia dziewczyny, tuż po 
pierwszej miesiączce. Dziewczynki uśmie-
chają się zalotnie, kokietują mężczyzn 
w  charakterystyczny sposób, jakby prze-
chodziły specjalne szkolenie.

Dojeżdżam tu o  wschodzie słoń-
ca. W  jego promieniach unosi się dym 
z ognisk ze specjalnymi ziołami, które palą 
od rana, aby odgonić złe duchy. Mężczyźni 
zabierają zrobioną przez siebie broń, ich 
narzeczone i  żony przynoszą im mleko 
w specjalnych sakwach. Wyruszają razem 
z bydłem w sawannę, aby znaleźć wodę dla 
krów. Wrócą dopiero wieczorem. W wio-
sce zostają kobiety z dziećmi i starcy. Cały 
dzień będą przygotowywać kolację i  sie-
dzieć wspólnie, leniwie obierając orzeszki. 
Jest cicho, nikt nie podnosi głosu, wszyscy 
się szeroko uśmiechają na nasz widok. Nikt 
tu nie zna francuskiego. Nikt nigdy nie 
chodził do szkoły. Każdy ich dzień i  całe 
życie jest z góry zaplanowane. Wyglądają 
na szczęśliwych.

Dziesięcioletni Celestine Nagigutu 
stał się naszym najlepszym 

przyjacielem. 
W  czasie snu wpadł w  ognisko, które 

paliło się obok jego posłania i  poparzył 
sobie całą dłoń. Wiedzieliśmy, że martwi-
czych palców już nie da się uratować, ale 
pozostawał kciuk, który miał szansę się za-
goić. W czadowych warunkach Celestine 
ma niestety sporą szansę na zgon z powo-
du infekcji. Rozważaliśmy więc przeszczep 
skóry, ale przy ich fatalnym odżywianiu 
nie miałby szansy się zagoić. Obdzwoni-
łam więc wszystkie szpitale misyjne oraz 
zagraniczne w  poszukiwaniu kogoś, kto 
mógłby zrobić cienkowarstwowy prze-
szczep dermatomem. Bezskutecznie. 
Prosta metoda leczenia jest nieosiągalna 
w tym państwie. Dzień po dniu więc oso-
biście zmienialiśmy mu opatrunek na czy-
sty, obserwując powolne naskórkowanie, 
usuwając nekrotyczne tkanki i  chroniąc 
przed infekcją. Za każdym razem z  bó-
lem serca oglądając to, co zostało z dłoni 
i  zabawiając chłopca (bariera językowa 
w takich sytuacjach przecież nie istnieje), 

staraliśmy się zmniejszyć okropny ból. Po 
trzech miesiącach opatrunków rana była 
jeszcze nie zagojona, ale rokująca wyle-
czenie. Ja wróciłam do Polski, a Celestine 
do swojego domu w buszu. Mam wieści, 
że jednak regularnie wraca do szpitala na 
zmianę opatrunku i  nie dał się pokonać 
sepsie. 

Eliab. Garcon de salle...
 ...czyli salowy. Człowiek, który w pierw-

szej chwili nie wzbudził zaufania: pod-
starzały, sepleniący, mówiący średnio 
po francusku… Raz umył się z  nami do 
zabiegu i  zaskoczył. Dokładnie wiedział, 
które narzędzia do czego służą i jak przy-
gotować pole operacyjne. Okazało się, 
że przepracował 20 lat z  „Lekarzami bez 
granic” w jednym ze szpitali na południu 
kraju. Tam nauczył się nawet operować 
i  choć nie ma żadnych uprawnień, gdy 
nie ma innego personelu, to on wykonuje 
cięcia cesarskie. Na całym świecie jednak 
nie dobro pacjenta jest najważniejsze tyl-
ko pieniądz. Eliab jest traktowany w wio-
sce jako prawdziwy specjalista. Gdy dzieją 
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się jakieś pilne rzeczy, jak np. powikłane 
porody, miejscowi wołają najpierw Eliaba, 
który za pieniądze udziela im porady lub 
wykonuje niebezpieczne procedury w le-
piankach, zamiast odesłać chorych do 
szpitala.

Zastanawiacie się nad odpowiedzialno-
ścią lekarską w tym momencie? Oczywi-
ście obciążenie prokuratorem praktycznie 
nie istnieje (chociaż jest możliwe). O wie-
le gorszy jest wyrok miejscowych, który 
może zostać zrealizowany w  przypływie 
złości i  nienawiści. Eliab jest poważany 
i  znany przez donomańczyków, my jako 
obcy, biali i tacy, którzy zaraz wyjadą, mu-
sieliśmy uważać o wiele bardziej.

Zostałam sama. 
Po sześciu tygodniach specjaliści po-

wrócili do swojego szalonego życia w Pol-
sce, a ja zostałam mianowana „Medecin, le 
chef de l’hopital”, czyli dyrektorem szpitala. 
Tytuł może chlubny, ale odpowiedzialność 
powalająca. Ja, młodziutki i malutki lekarz 
kontra 65 szpitalnych łóżek i  wszystkie 
możliwe choroby świata. Praca co prawda 
jest bardzo satysfakcjonująca, bo nikt nie 
przychodzi z drobnymi chorobami. Zwykle 
są to bardzo zaawansowane stadia chorób, 
a pacjenci w bardzo ciężkim stanie. Zdarza 
się wszystko: malaria, malaria wątrobowa, 
malaria mózgowa, malaria nerkowa, mala-

ria uogólniona i tym podobne śmiertelne 
postaci malarii wymagające intensyw-
nego postępowania leczniczego. Dzieci 
w  śpiączkach, niedożywione, z  ciężkimi 
infekcjami, po połknięciu ciał obcych. Pa-
cjenci po wypadkach, z krwawieniami do 
mózgu, rozpłatanymi fragmentami skóry, 
złamaniami otwartymi, przemieszczonymi 
i zakażonymi. Niewydolności oddechowe, 
zawały serca, przełomy nadciśnieniowe. 
Porody, ale nigdy nie fizjologiczne, bo te 

odbywają się w  domu, tylko powikłane, 
przedwczesne, już po wstępnych wiosko-
wych manipulacjach. Schistosomatozy, 
trądy, gruźlica, chlamydiozy. Schyłkowe 
stadia niewydolności wątroby w przebie-
gu wirusowych zakażeń wątroby u bardzo 
młodych ludzi. Krwawienia z  przewodu 
pokarmowego, ostre zapalenia trzustki, 
niedrożności. Śmiertelne ugryzienia przez 
węże. I jeszcze wszystkie możliwe powikła-
nia różnych stadiów AIDS. 

Najgorzej było kiedy wołano mnie 
w  nocy. Idąc przez wszechogarniającą 
ciemność do szpitala, wiedziałam, że zno-
wu spotkam się z przypadkiem, który bę-
dzie dla mnie za trudny, za traumatyczny, 
że nie znajdę u  nikogo wsparcia, że nie 
będę mogła go nigdzie odesłać. Wie-
działam, że gdy otworzę szafę z  lekami, 
to znowu trafię na kilka ampułek leków, 
nigdy nie tych, które są akurat potrzeb-
ne. I wtedy, pracując przy świetle latarki, 
trzeba wziąć się w garść i zrobić co trzeba. 
Bo w końcu jako jeden z nielicznych ludzi 
w  tym ich świecie mam poczucie odpo-
wiedzialności i wagi życia ludzkiego. 

Czad jest naprawdę ostatni…  
  

Projekt jest finansowany przez pro-
gram Wolontariat Polska Pomoc Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych
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Na coroczną Ogólnopolską Wysta-
wę Malarstwa Lekarzy Komisja Kultu-
ry Okręgowej Izby Lekarskiej w  Łodzi 
zaprasza już po raz jedenasty, także 
w  maju – kontynuując tym samym 
tradycję wiosennych wernisaży.

Koleżanki i  Kolegów lekarzy zain-
teresowanych udziałem w  Wystawie 
prosimy o  dostarczenie swych dzieł 
do Okręgowej Izby Lekarskiej w  Łodzi 
(93-005 Łódź, ul. Czerwona 3) do 10 
maja br. 

Obrazy mogą być wykonane w do-
wolnych technikach i  formatach oraz 
opatrzone następującymi danymi: ty-
tuł, imię i nazwisko autora, rodzaj jego 
specjalizacji, miejsce zamieszkania. 
Przyjmujemy maksymalnie 2 prace od 
jednego autora ze względu na ograni-
czenia powierzchni wystawienniczej. 

Nowością tegorocznej edycji Wy-
stawy będzie przeprowadzenie – obok 
tradycyjnego plebiscytu publiczności 
– konkursu, w którym prace oceni jury 
złożone z profesjonalistów. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w XI Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Lekarzy,

która odbędzie się w dniach 26 - 31 maja 2013 roku w Klubie Lekarza w Łodzi

Wernisaż Wystawy odbędzie się 
26 maja 2013 roku (niedziela) o go-
dzinie 17.00 w Klubie Lekarza w Łodzi 
przy ul. Czerwonej 3, a Wystawa potrwa 
do 31 maja br.

Serdecznie zapraszamy Autorów 
i  Wszystkich zainteresowanych twór-
czością lekarzy. 

Kontakt: 
Iwona Szelewa, tel. 42 683 17 01, 
fax. 42 683 13 78, 
e-mail: biuro@oil.lodz.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zaprasza na 
X Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie, 

klasa Omega Szczecin, Jezioro Dąbie
Organizator:  Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji ORL 
w Szczecinie przy współpracy Jacht Klubu AZS w Szczecinie.
Termin: 14 - 16 czerwca 2013 r.
Zgłoszenia: OIL w Szczecinie mgr Kamila Sidor,
tel. 91 48 74 936, 784 029 924, e-mail: biuro@oil.szczecin.pl 
dr Halina Teodorczyk, tel. 601 416 864.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 
17 maja 2013 r. wraz z opłatą za udział 1350 PLN 
od 3-osobowej załogi (wyłącznie członkowie OIL w Polsce). 

Wpłaty na konto:
ING BANK ŚLĄSKI 98 1050 1559 10000022 1716 8034 
z dopiskiem: Regaty OIL.

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy moż-
na znaleźć na stronie internetowej: 
www.oil.szczecin.pl 
w zakładce Sport, Kultura i Rekreacja.
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Na XXXIX Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej w  Rytrze przyznano ko-
lejne, bodaj najwspanialsze odznacze-
nie jakie może otrzymać lekarz dentysta 
– nagrodę im. Andrzeja Janusza Fortuny 
„Za zasługi dla polskiej stomatologii”. 
Nagroda ustanowiona Uchwałą Prezy-
dium Izby Lekarskiej w Krakowie w dniu 
20.10.2007 roku jest przyznawana co 
roku od 5 lat lekarzom dentystom, 
którzy w sposób wyjątkowy przysłużyli 
się naszej dentystycznej społeczności. 
W tym roku otrzymał ją nasz kolega Pan 
dr Kazimierz Bryndal. Wręczenia doko-
nali prof. Andrzej Matyja – prezes ORL 
w Krakowie i  lek. dent. Robert Stępień – 
przewodniczący Komisji Stomatologicznej 
ORL w Krakowie. Profesor Matyja, zwra-
cając się do dr Bryndala słowami: „Pański 
dorobek zawodowy na pierwszej linii pod-
stawowej opieki zdrowotnej, Pańska aktyw-
ność na polu samorządu lekarskiego, Pański 
wkład w  kreowanie współpracy polskich 
lekarzy z niemieckimi – wystawiają Panu 
wyjątkowe świadectwo lekarza i działacza 
bez reszty oddanego zdrowiu polskich oby-
wateli oraz człowieka kładącego fundamen-
ty pod wspólnotę europejską” wyraził myśli 
zapewne wszystkich osób, które go znają. 
W  uroczystości wzięli udział dr Barbara 
Fortunowa – żona i Tomasz – syn śp. dr. 
Andrzeja Fortuny.

Pan doktor przez wiele lat swej dzia-
łalności otrzymał wiele różnych nagród 
i  odznaczeń, czas może więc przybliżyć 

POSTACIE

Żeby się chciało chcieć
szerszemu gronu życiorys naszego laure-
ata. A jest o czym pisać.

Urodzony w Toruniu w 1929 roku, gdzie 
w 10 roku życia zastaje go wojna. Gehenna 
tych czasów nie omija młodego Kazimie-
rza. Pozbawiony rodziców, końca wojny 
doczekał na kaszubskiej wsi. Po powro-
cie do Torunia podejmuje dalszą naukę 
w gimnazjum, a w 1948 roku w liceum im. 
Mikołaja Kopernika uzyskuje świadectwo 
dojrzałości. Wówczas zaczyna realizować 
swe marzenia o medycynie. Pierwsza próba 
niestety nieudana, co skutkuje podjęciem 
studiów prawniczych na toruńskim uniwer-
sytecie. Nikt wówczas nie przypuszczał, jak 
ten rok prawa zaważy na dalszej karierze 
naszego bohatera. Po roku realizuje swoje 
marzenie o studiach medycznych na aka-
demii medycznej w Szczecinie. Wprawdzie 
nie jak wcześniej zamierzał na wydziale le-
karskim, ale na stomatologii. Na szczęście 
tak mu się ta nasza dziedzina spodobała, że 
mimo iż na początku zamierzał przenieść 
się na lekarski, nigdy tych zamiarów nie zre-
alizował. Brać studencka szybko poznaje się 
na zdolnościach organizacyjnych i pewnej 
znajomości prawa swego kolegi, bo już po 
pierwszym miesiącu studiów czyni go sta-
rostą roku. 

Po uzyskaniu dyplomu krótko pracuje 
w  klinice w  Szczecinie i  z  powodów ro-
dzinnych wraca do Torunia. Podejmuje 
pracę na terenie województwa bydgo-
skiego i przez rok „jeździ” na ruchomym 
ambulansie stomatologicznym. Jak sam 
opowiada, szkoła życia, jaką wówczas 
odebrał, była nie do przecenienia, a nie-
które sytuacje życiowe czyniły z  ambu-
lansu wręcz wesoły autobus. Następnie 
podejmuje pracę w cukrowni w Chełm-
ży, gdzie przez 18 lat jest zakładowym 
lekarzem dentystą. Jako kawaler rzuca 
się w  wir życia kulturalno-artystyczne-
go. Działa w zakładowym klubie „Limba”, 

gdzie spotyka takich ludzi, jak Kydryński 
czy Hłasko, a w wolnych chwilach trenuje 
wioślarstwo.

Nietuzinkowość młodego lekarza do-
strzegają wreszcie władze lokalne i w 1968 
roku powołują doktora Bryndala na stanowi-
sko Inspektora Stomatologii i szefa protetyki 
na powiat i miasto Toruń. Trzy lata wystar-
czyły, by dostrzec jeszcze większy potencjał 
tlący się w głowie tego dentysty i powołać go 
na stanowisko kierownika Wydziału Zdrowia 
w Urzędzie Miejskim w Toruniu.

W zupełnym międzyczasie robi specja-
lizację z medycyny społecznej i organizacji 
ochrony zdrowia i przeprowadza reformę 
służby zdrowia w  regionie. W  1974 roku 
z  jego inicjatywy powstaje w  Toruniu 
Centrum Kształcenia Podyplomowego. 
Ściąga do współpracy kilku naukowców 
i w 1976 roku odbywa się pierwszy kurs. 
Jednym z jego uczestników jest dr Andrzej 
Fortuna. Takie dwie nietuzinkowe postaci 
nie mogły przejść obok siebie niezauwa-
żenie, toteż owo spotkanie zaowocowało 
dalszą współpracą. Zaczęły się wyjazdy 
zagraniczne w  celu poznania stomatolo-
gii w  innych krajach i  otworzeniu naszej 
stomatologii na świat. Sukcesem jest 
podpisanie w Niemczech układu o współ-
pracy izb lekarskich Europy Środkowo-
-Wschodniej. W  1989 roku jest anima-
torem współpracy Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Lekarskiej z  Izbą Lekarską z Getyngi. 
Partnerskie kontakty utrzymywane są do 
dziś. Bierze czynny udział w negocjacjach 
traktatu akcesyjnego z  Unią Europejską, 
broniąc w  Brukseli statusu polskich le-
karzy dentystów. Podejmuje działalność 
w  Izbie Lekarskiej w  komisji współpracy 
z zagranicą, a w latach 1997 - 2001 pełni 
funkcję jej prezesa. W  latach 90. zabiega 
o  wydzielenie stomatologii ze struktur 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, do 
którego została przyłączona po likwida-
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cji Centrum Kształcenia Podyplomowe-
go. Efektem tych starań jest powołanie 
do życia Samodzielnego Wojewódzkiego 
Centrum Stomatologii, którego zostaje 
kierownikiem. Pełni tę funkcję do swoich 
80. urodzin, kiedy to w 2009 roku odcho-
dzi na zasłużoną emeryturę. 

Równocześnie, w  chwili powstania 
w  1975 roku województwa toruńskiego, 
powołuje do życia Toruński Oddział Pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego. 
Organizując cały szereg szkoleń i spotkań, 
przewodzi mu do dnia dzisiejszego, będąc 
jego prezesem. 

W  roku 1994, czując nadal niedosyt 
w  działaniu, podejmuje kolejną inicjaty-
wę szkoleniową. Organizuje EXPODENT 
– targi stomatologiczne, cykliczną impre-
zę, która na stałe wpisała się w kalendarz 
imprez stomatologicznych kraju i w tym 
roku odbędzie się po raz dziewiętnasty. 

A co z  życiem osobistym? Można po-
wiedzieć – pełen sukces. Doczekał się 
czerech synów, z  których każdy to indy-
widualność, można by rzec „po tatusiu”, 
i choć los poskąpił mu córki, wynagrodził 
to ostatnio w osobie ukochanej wnuczki.

Czy taki życiorys to błogosławieństwo 
czy dopust Boży. Chińskie przekleństwo 
mówi: „Obyś żył w  ciekawych czasach”, 
a  czasy były burzliwe. Wojna, stalinizm, 
przemiany ustrojowe i społeczne, kolejne 
reformy ochrony zdrowia, a  i dr Bryndal 
do tych „ciekawości” dołożył jeszcze swoje 
co nieco. Wiem jednak, że z taką werwą, 
pogodą ducha, pozytywnym patrzeniem 
na świat i  ludzi, z  taką empatią i  sercem 
w  wyciągniętych dłoniach, z  taką chęcią 
dawania i wreszcie z takim poczuciem hu-
moru jest w  stanie przejść z  uśmiechem 
i godnością przez każdy czas i miejsce, po-
zostawiając otoczenie zawsze z uczuciem 
niedosytu jego obecności. Bo nie ma nic 
piękniejszego jak żyć ze wspaniałymi ludź-
mi, być świadkiem ich działania i patrzeć 
jak tworzą, jak dają każdemu cząstkę sie-
bie, jak wirując w swym zapale, porywają 
do wspólnego działania innych.

Czy można coś jeszcze dodać? Chyba 
tylko: Panie doktorze Kazimierzu Brynda-
lu, Kaziku – dziękuję za to, że jesteś. 

Anita Pacholec

II Bal absolwentów PAM
Zgodnie z życzeniem uczestników pierwszego balu absolwentów PAM Kujawsko-

-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w 2012 roku 19 stycznia 2013 r. odbyło się 
nasze drugie spotkanie karnawałowe w restauracji „Rubbens”. Okres zimowo-gry-
powy uniemożliwił uczestnictwo w spotkaniu wielu chętnym. Mimo zmniejszonej 
liczby uczestników, atmosfera zabawy była znakomita. Przy muzyce, dobrym jedzeniu 
mogliśmy „poplotkować” i powspominać dobre studenckie lata. Kondycja dopisała, 
parkiet był zapełniony. Przed północą w ramach niespodzianki odbyła się gra w krę-
gle. Spontanicznie utworzono dwie drużyny: dziewczyny kontra chłopaki. Oczywiście 
wygrały dziewczyny. Bal zakończył się około 2.00. Uczestnicy pożegnali się w dobrych 
nastrojach i zadowoleni ze spotkania. Jeśli będzie zainteresowanie, to w przyszło-
rocznym karnawale warto byłoby, aby takie spotkanie stało się „Tradycyjnym Balem 
Karnawałowym absolwentów PAM”.

Za komitet organizacyjny
Romana Kasprzycka-Janowska

W imieniu uczestników wspaniałego balu karnawałowego, który odbył się w Toru-
niu dnia 19 stycznia 2013 r. dla absolwentów PAM ze Szczecina – składam serdecz-
ne podziękowanie organizatorkom Romie Janowskiej i Joli Chmielewskiej za świetną 
zabawę. 

Ewa Błasiakowa z Włocławka
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Mobbing do naszego kodeksu pracy 
został wprowadzony stosunkowo nie-
dawno, niemniej od kilku lat wzrasta 
liczba procesów sądowych na tym tle.

Definicję mobbingu podaje art. 943 
§ 2 k.p. Zgodnie z tą regulacją mobbing, 
to działanie lub zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciw-
ko pracownikowi, polegające na upo-
rczywym i  długotrwałym nękaniu lub 
zastraszaniu pracownika, wywołujące 
u  niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające na 
celu poniżenie lub ośmieszenie pracow-
nika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników. 

Co może być mobbingiem? 
Najprościej byłoby napisać – 

WSZYSTKO. Z  całą pewnością będzie 
to nękanie, zastraszanie, poniżanie, 
ośmieszanie, izolowanie w gronie pra-
cowników. 

Mobbing 
– sprawdź, czy jesteś mobbowany 
lub – co gorsza – czy jesteś mobberem

Aneta Naworska
radca prawny 

Kancelaria Naworska Marszałek 
Płaza sp.k. z siedzibą 

w Toruniu, ul. Łubinowa 59
tel. 56 621 12 80 lub 504 481 220 

e-mail: aneta.naworska@knmp.pl, 
www.knmp.pl

Za jeden z  przejawów mobbingu 
jest uznawane w orzecznictwie sądo-
wym np. nieprzydzielanie pracowniko-
wi dodatkowej pracy, w wyniku której 
nastąpiłoby zwiększenie jego wynagro-
dzenia. 

Odsunięcie pracownika od szkoleń, 
od narad nad ważnymi projektami – 
wszystko to może być przez Sąd uzna-
ne za mobbing. W  jednym z głośnych 
orzeczeń Sąd Apelacyjny w  Poznaniu 
stwierdził, iż przejawem mobbingu było 
m.in. to, że pracodawca zwracał się do 
pracownicy z zapytaniem: „Jak się Pani 
czuje, skoro nikt się do Pani nie odzy-
wa?”. Celowa izolacja w grupie, ośmie-
szanie, umniejszanie ważności, podwa-
żanie kompetencji – wszystko to jest 
mobbingiem. Istotną przesłanką jest to, 
aby zachowania te trwały długo i były 
uporczywe.

Kto może być mobberem?
Mobber to osoba, która dopuszcza 

się wobec innych czynności noszących 
znamiona mobbingu. 

Na pytanie, kto może być mobbe-
rem, nasuwa się prosta odpowiedź – 
pracodawca. Nie jest to jednak takie 
oczywiste. W wielu przypadkach mamy 
do czynienia z  sytuacją, gdzie to pra-
cownicy są mobberami. Często dzie-
je się to wręcz za zgodą pracodawcy, 
niemniej równie częste są przypadki 
mobbingu, gdzie pracodawca nie ma 
świadomości, że na terenie jego zakła-
du pracy do takich działań dochodzi. 

W  badaniach przeprowadzonych 
przez organizacje zajmujące się prze-
ciwdziałaniem mobbingowi znalazłam 
informację, iż duży odsetek pracow-
ników mobbingowach przez innych 

pracowników można znaleźć w służbie 
zdrowia i szkolnictwie. 

Kto odpowiada za mobbing?
Za mobbing odpowiada – PRACO-

DAWCA. Nawet jeśli mobberem nie 
jest! Co więcej, nawet jeśli o  tym, iż 
zdarzają się takie sytuacje, nie wie.

Za mobbing, na gruncie przepisów 
prawa pracy, nie odpowiada nigdy pra-
cownik – bezpośredni sprawca mob-
bingu. Jeśli działania takiego mobbera, 
noszą znamiona innych przestępstw, 
określonych w  kodeksie karnym, to 
wtedy poszkodowany pracownik może 
złożyć zawiadomienie o  popełnieniu 
przestępstwa do prokuratury. 

Co zrobić gdy uznamy, że 
jesteśmy ofiarą mobbingu?
Na to pytanie odpowiedź jest uzależ-

niona od tego, czy w danym zakładzie 
pracy jest przewidziana tzw. Polityka 
Antymobbingowa. 

Jeśli jest, należy zachować się zgod-
nie z wytycznymi przewidzianymi przez 
pracodawcę, a  po wyczerpaniu prze-
widzianej procedury, w  zależności od 
wyników postępowania, można złożyć 
pozew do Sądu Pracy. Jeśli w zakładzie 
pracy nie ma przewidzianych żadnych 
procedur w  tym zakresie, to od razu 
można złożyć pozew w Sądzie. 

Często praktykowane przez pracow-
ników jest też zwracanie się do Państwo-
wej Inspekcji Pracy z zawiadomieniem 
o mobbingu. Należy jednak pamiętać, 
że Inspekcja Pracy nie jest powołana do 
tego, aby stwierdzić, że do mobbingu 
rzeczywiście doszło ani tym bardziej do 
przyznania pracownikowi stosownego 
zadośćuczynienia z tego tytułu. 
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CZEGO MOŻE ŻĄDAĆ 
OFIARA MOBBINGU?

Pracownik, u którego mobbing wy-
wołał rozstrój zdrowia, może dochodzić 
od pracodawcy odpowiedniej sumy ty-
tułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę. Zaś pracownik, który 
wskutek mobbingu rozwiązał umowę 
o pracę, ma prawo dochodzić od pra-
codawcy odszkodowania w wysokości 
nie niższej niż minimalne wynagrodze-
nie za pracę.

Sprawa sądowa
Gdy już złożymy pozew przeciwko 

pracodawcy, musimy się liczyć z często 
uciążliwym i długotrwałym procesem. 
Konieczne jest udowodnienie: za po-
mocą świadków, dowodów rzeczowych  
– typu nagranie, dokumenty tego, że do 
mobbingu rzeczywiście doszło. Jeśli Sąd 
dojdzie do przekonania, że mobbing 
miał miejsce, może zasądzić na naszą 
rzecz odpowiednią kwotę pieniężna 
tytułem zadośćuczynienia lub odszko-
dowania. Jeśli zaś sprawę przegramy, 
powinniśmy liczyć się z tym, iż możemy 
zostać obciążeni kosztami sądowymi, 
które poniósł pracodawca w  związku 
z  toczącym się przeciwko niemu pro-
cesem.

Sąd Najwyższy, 
a wyroki w sprawach o mobbing
Pamiętać jednak należy o  tym, że 

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że: 

„ocena, czy nastąpiło nękanie i zastra-
szanie pracownika oraz czy działania te 
miały na celu doprowadzenie i  mogły 
doprowadzić lub doprowadziły do za-
niżonej oceny jego przydatności zawo-
dowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, 
izolacji bądź wyeliminowania z zespołu 
współpracowników, opierać się musi na 
obiektywnych kryteriach.”

Sąd Najwyższy często też podkreśla 
w  swoich orzeczeniach, że: „nie każde 
bezprawne działanie pracodawcy wo-
bec pracownika, nawet jeżeli w subiek-
tywnym odczuciu pracownika świadczy 
o  niechęci zwierzchnika wobec niego, 
może przez sam fakt bezprawności 
być zakwalifikowane jako mobbing”. 
Z  definicji mobbingu wynika bowiem 
konieczność wykazania nie tylko bez-
prawności działania, ale także jego celu 
(poniżenie, ośmieszenie, izolowanie 
pracownika) i  ewentualnych skutków 
działań pracodawcy (rozstrój zdrowia). 

Mobbing, a konflikt 
Często w  zakładzie pracy dochodzi 

do konfliktu między pracodawcą a pra-
cownikiem, czasem też między samy-
mi pracownikami. Jednakże konflikt to 
nie mobbing. Tym co odróżnia konflikt 
od mobbingu jest brak „równości” 
podmiotów. W  przypadku mobbingu, 
ofiara nigdy nie jest traktowana jako 
równorzędny partner. Konflikt wyma-
ga wyraźnego wyartykułowania swoich 
zdań. To bierna lub aktywna postawa 
pracownika, pozwala Sądowi stwier-

dzić, czy mamy do czynienia z bezbron-
ną ofiarą mobbingu czy ze stroną kon-
fliktu. Gdy pracownik się broni – składa 
odwołania, wdaje się w dyskusje co do 
swoich praw i  obowiązków, to wtedy 
nie może być mowy o mobbingu. 

Jesteś pracodawcą
– zapobiegaj mobbingowi
Obowiązek przeciwdziałania mob-

bingowi polega na starannym działa-
niu. Pracodawca powinien przeciw-
działać mobbingowi w  szczególności 
przez szkolenie pracowników, infor-
mowanie o niebezpieczeństwie i kon-
sekwencjach mobbingu. Ważne jest, 
aby wprowadzić w  zakładzie pracy 
tzw. Procedurę Antymobbingową, 
która poprzez wprowadzenie stosow-
nych procedur umożliwi wykrycie i za-
kończenie tego zjawiska. 

Jest to o tyle pożyteczna instytucja, 
iż w  postępowaniu sądowym mają-
cym za przedmiot odpowiedzialność 
pracodawcy z  tytułu mobbingu, jeśli 
pracodawca wykaże, że podjął realne 
działania mające na celu przeciw-
działanie mobbingowi i  oceniając je 
z obiektywnego punktu widzenia, da 
się potwierdzić ich potencjalną sku-
teczność, pracodawca będzie mógł 
uwolnić się od odpowiedzialności. 
A co za tym idzie, nie poniesie znacz-
nych konsekwencji finansowych, gdyż 
często zasądzane są przez Sądy na 
rzecz pracowników kilkudziesięcio-
tysięczne odszkodowania.
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Wiosną zapraszamy na kolejny 
kurs do Uzdrowiska Ciechocinek. 
13 kwietnia 2013 r. 
„Uzupełnienia pełnoceramiczne 
jednolite i złożone”. 

Wykładowca – 
Pani dr hab. n. med. Beata Dejak – Kierow-

nik Zakładu Protetyki Stomatologicznej, Katedra 
Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi.

W wykładzie omówione będą właściwości współczesnych ceramiki stosowa-
nych w  protetyce, rodzaje ceramik i  ich zastosowanie w  koronach i  mostach, 
wskazania, przeciwwskazania do koron pełnoceramicznych, biomechanikę tych 
uzupełnień, wykonawstwo kliniczne (zasady szlifowanie zębów) i  laboratoryjne 
koron pełnoceramicznych w tym na bazie tlenku cyrkonu (techniki spiekanie, 
tłoczenia, różne systemy CAD/CAM), cementowanie adhezyjne i tradycyjne, wady 
i zalety pełnoceramicznych uzupełnień, trwałość odbudowy.

Kursy organizuje Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów pod pa-
tronatem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

Szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej Sanatorium Kolejowego w Ciecho-
cinku przy ul. Zdrojowej 17. Początek zajęć o godzinie 10.00.

Dla Koleżanek i  Kolegów, którzy uczestniczyli we wcześniejszych kursach 
w Ciechocinku opłata za kurs pozostaje w tej samej w wysokości co w ostatnich 
latach i wynosi 240 zł (koszt szkolenia + obiad, kawa, napoje, ciastka). 

Dla lekarzy stomatologów pierwszy raz uczestniczących w  naszych szkole-
niach opłata wynosi 260 zł. Wpłaty na konto: 06 1020 5170 0000 1202 0065 
1620, Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów, 87-800 Włocławek, ul. 
Królewiecka 1a/2

Zgłoszenia i informacje www.stomatologia.edu.pl lub telefon 694 724 871.

PRACA
Wojewódzki Szpital Zespolony 

im. L. Rydygiera w Toruniu
Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, 

87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 4/4a 
zatrudni 

lekarza chorób zakaźnych 
lub lekarza chcącego 

specjalizować się w tym zakresie.
Informacji udziela Koordynator 

ds. chorób zakaźnych 
pod nr tel. 56 658 25 60.

Specjalista chorób wewnętrznych
i medycyny rodzinnej 

poszukuje pracy 
w Toruniu i okolicach. 

Kontakt tel. 693 741 946

Organizacja charytatywna 
w Togo 

poszukuje chętnych lekarzy 
(pediatrów, laryngologów, 

okulistów, dentystów, 
chirurgów stomatologicznych) 

na 2 - 3 tygodniowy 
wolontariat 

w Togo i Ghanie. 
Przewidywany termin 

wyjazdu 
czerwiec - lipiec 2013. 

Koszty przelotu i utrzymania 
zapewnia organizator. 

Zainteresowanych proszę 
o składanie C.V. w języku angielskim 

lub francuskim na adres: 
Jolanta Zielińska-Łuszczek, 

87-100 Toruń, 
ul. Kozacka 30/73. 

Kontakt lek. dentysta 
Jolanta Zielińska-Łuszczek, 

tel. 600 208 195 
lub 56 652 71 35 

(wieczorem).

Okładki

IV strona 
20,5 x 26 cm

1 200 zł

III strona 1 000 zł

II strona 1 000 zł

Środek numeru:

1/1 800 zł

1/2 400 zł

1/4 300 zł

Rozkładówka 2 strony 2 600 zł

Artykuł sponsorowany 2 000 zł

Inserty:

Cały nakład
waga: 1 szt. do 5 g

800 zł

Ogłoszenia drobne 100 zł

do 15 słów, dot. ogłoszeń o zatrudnieniu 
lub poszukiwaniu pracy oraz ogłoszeń 
o sprzedaży lub wynajmie itp. 

rozmiar strony 205 x 260 mm
po obcięciu

Aktualny cennik reklam w biuletynie MERITUM (ceny netto)

KOMUNIKATY
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36. Krzemińska Monika Medycyna rodzinna
37. Kudlicka Katarzyna Neonatologia
38. Lorenc Marek Medycyna rodzinna
39. Łątkowski Andrzej Nefrologia
40. Łęgowicz Piotr Otorynolaryngologia 
  dziecięca
41. Majak Michał Ortopedia 
  i traumatologia 
  narządu ruchu
42. Metzgier-Gumiela Agnieszka Choroby wewnętrzne
43. Mielcarek Janusz Kardiologia
44. Milaniuk Anna Medycyna paliatywna
45. Moczyński Piotr Reumatologia
46. Narębska Karolina Pediatria
47. Oberda Anna Anestezjologia
  i intensywna terapia
48. Ocicka-Kozakiewicz Anna Diabetologia
49. Olejniczak Monika Onkologia kliniczna
50. Orłowski Krzysztof Choroby wewnętrzne
51. Ostrowski Paweł Chirurgia ogólna
52. Pałko Jan Medycyna pracy
53. Radziszewska Anna Endokrynologia
54. Rayzacher Magdalena Pediatria
55. Romanowska-Myśliwy Ewa Hipertensjologia
56. Sielatycki Marek Radiologia 
  i diagnostyka obrazowa
57. Skalec Marcin Chirurgia ogólna
58. Strupiechowski Mariusz Angiologia
59. Szczepańska Magdalena Choroby wewnętrzne
60. Sztypka Konrad Choroby wewnętrzne
61. Szychulska-Woźniak Barbara Onkologia kliniczna
62. Świeżyński Marcin Onkologia kliniczna
63. Walentowicz Paweł Położnictwo 
  i ginekologia
64. Warchoł Robert Otorynolaryngologia
65. Wiącek Ryszard Reumatologia
66. Wojciechowska Katarzyna Psychiatria dzieci 
  i młodzieży
67. Wujkowski Marek Kardiologia
68. Zaborowski Daniel Chirurgia onkologiczna
69. Zmudziński Marcin Gastroenterologia
70. Żaglewski Tomasz Położnictwo 
  i ginekologia

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Lekarskiej gratuluje wszystkim lekarzom, 
którzy w 2012 roku uzyskali specjalizację.

 1. Białas-Kopystecka  Psychiatria
 Dominika dzieci i młodzieży
 2. Bielawski Gabriel Kardiologia
 3. Borkowski Tomasz Choroby wewnętrzne
 4. Bugajska Justyna Medycyna rodzinna
 5. Centek Patryk Psychiatria
 6. Chraniuk Izabela Okulistyka
 7. Chyła Mariusz Diabetologia
 8. Czachorowska Katarzyna Alergologia
 9. Czachorowski Marcin Medycyna ratunkowa
10. Danyluk Alina Diabetologia
11. Donderski Rafał Hipertensjologia
12. Drojecki Paweł Chirurgia naczyniowa
13. Duło Justyna Anestezjologia 
  i intensywna terapia
14. Fabiszewski Arkadiusz Chirurgia ogólna
15. Gałek Andrzej Anestezjologia
  i intensywna terapia
16. Gerc Agnieszka Pediatria
17. Ghosh Dipanjan Pediatria
18. Gontarz Aleksandra Psychiatria
19. Goryński Sławomir Medycyna paliatywna
20. Grabowska Marta Medycyna nuklearna
21. Grzela Alina Okulistyka
22. Hoffman Katarzyna Onkologia kliniczna
23. Indrak-Rawicka Katarzyna Radioterapia 
  onkologiczna
24. Janczyk Ewa Psychiatria
25. Jarzembski Mirosław Pediatria
26. Jaworski Maciej Chirurgia naczyniowa
27. Jończy Anna Choroby płuc
28. Józwiak Grzegorz Neurochirurgia
29. Kamińska Anna Protetyka 
  stomatologiczna
30. Kielak-Al-Hosam Joanna Medycyna rodzinna
31. Kieszkowski Przemysław Położnictwo 
  i ginekologia
32. Kmiecik Mateusz Onkologia kliniczna
33. Kocińska Katarzyna Dermatologia 
  i wenerologia
34. Kończyńska-Kmiecik Medycyna rodzinna
 Magdalena 
35. Kościńska-Ilczyszyn Kinga Reumatologia

KOMUNIKATY
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KĄCIK SENIORA

Komisja Senioratu i Samopomocy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

w Toruniu proponuje: 
27 kwietnia 2013 r. 

Opera NOVA w Bydgoszczy
„Halka” Stanisława Moniuszki

cena około 50,00 zł
24 - 28 czerwca 2013 r. (5 dni)
  Kraków – Wieliczka – Tyniec – Oświęcim 

cena 820,00 zł + wstępy
01 - 13 września 2013 r. (13 dni)
  Turnus rehabilitacyjny w Darłówku 

ośrodek Gniewko (zapisy na listę rezerwową)
cena 1.350,00 zł + autokar 

03 - 06 października 2013 r. (4 dni)
  Kozłówka – Kazimierz Dolny – Sandomierz 

cena 830,00 zł + opłaty dodatkowe 
(m.in. wstępy, przewodnicy, zestaw słuchawkowy)

Z A P R A S Z A M Y !
Więcej informacji u Pani Agnieszki Lis; 
Izba Lekarska – I piętro pok. 7, tel. 56 655 41 60 w. 18

Informacje Lekarskiego 
Stowarzyszenie Senioratu

• Stowarzyszenie organizuje grupę wo-
lontariuszy i  zaprasza chętnych do pracy 
na rzecz Koleżanek i  Kolegów Seniorów 
potrzebujących różnego rodzaju pomocy. 
Zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy 
przyjmujemy pod numerem 518 958 503. 
Więcej informacji na temat pracy wolonta-
riusza będzie można uzyskać na zebraniu 
organizacyjnym i szkoleniowym, które od-
będzie się w miesiącu maju br. w świetlicy 
KPOIL w  Toruniu przy ulicy Chopina 20. 
Termin spotkania będzie przekazany Kole-
gom telefonicznie.

• Uprzejmie informuje, że jesteśmy 
w bazie organizacji pozarządowych mają-
cych uprawnienia do otrzymania 1% po-
datku dochodowego od osób fizycznych za 
rok 2012. Prosimy o dokonywanie odpisów 
na nasze Stowarzyszenie KRS 0000208099.

• W roku 2013 będziemy dofinansowy-
wać działalność profilaktyczną lekarzy se-
niorów (szczepienia) oraz rehabilitacyjne 
– na wniosek Komisji Senioratu i  Samo-
pomocy KPOIL w Toruniu.

• Mamy w planach  uruchomienie po-
radni geriatrycznej dla pracowników służ-
by zdrowia.

• Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej www.lsstorun.org.pl, 
e-mail biuro@lsstorun.org.pl

Z A P R A S Z A M Y 
LEKARZY SENIORÓW 

NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA 
Koleżanki i Kolegów Seniorów do sko-

rzystania ze szczepienia przeciw PNEUMO-
KOKOM.

Szczepionka może uodpornić przeciwko 
zakażeniom wywołanym tym zarazkiem na 
całe życie po jednorazowym szczepieniu.

Można się szczepić po zbadaniu lekar-
skim w punkcie szczepień przy NZOZ ul. 
Fredry od 1 lutego 2013 r. po uprzednim 
telefonicznym porozumieniu (tel. 56 622 
65 81 lub 56 622 74 53).

Koszt szczepienia pokrywa Lekarskie 
Stowarzyszenie Senioratu w Toruniu.

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego święconego 

w gronie najbliższych 
życzy 

Komisja Senioratu 
i Samopomocy KPOIL w Toruniu

Wszystkim Koleżankom i Kolegom 
z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy dużo zdrowia. 
Zarząd LSST
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Sprawy Organizacyjne:   
 Biuro Zawodów zlokalizowane w  Hotelu „Beskidy & 

SPA” przyjmuje uczestników oraz osoby towarzyszące 
w dniu 9.05.2013 od godz. 16.00

 W zawodach obowiązują Przepisy gry szachowej Fide 
i PZSzach oraz regulamin rozgrywek podany na odpra-
-wie technicznej. Sprzęt do gry w całości zabezpiecza 
Organizator.

 Sędziowanie:  Arbiter Główny – NA Alfred Maślanka 
(IO)

 Opłaty za pobyt i za wpisowe do zawodów należy do-
konać gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów.

 Zgłoszenie udziału w  Mistrzostwach Lekarzy, 
w  Turniejach Rodzin, w  Rozwiązywaniu Zadań 
i w Symultanie oraz rezerwacji miejsc w hotelu należy 
dokonać pocztą elektroniczną na adres: biuro@zabrze.
org.pl do dnia 2.05.2013 na załączonym formularzu 
zgłoszeniowym lub telefonicznie do Sędziego 
Głównego: Alfreda  Maślanka – tel. 32 278 10 34 i kom. 
509 677 202  lub 514 231 907. 

 Zgłaszać można się również do Dyrektora Mistrzostw: 
Jerzego Pabisa: tel. 605 569 065 

 Informacje o turniejach dostępne są w dany serwisie 
turniejowym na stronie www.chessarbiter.to.pl  

 Formularz Zgłoszeniowy jest też dostępny w kalenda-
rzu imprez na stronie www.zabrze.org.pl 

Dyrektor Mistrzostw: dr Jerzy Pabis 

Komunikat Organizacyjny
Championat SzachMedica 
09-12 maja 2013 r. 
XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach
Hotel Beskidy & SPA 
Wisła ul. Wypoczynkowa 10

www. hotelbeskidy.eu

WYKAZ IMPREZ CHAMPIONATU
– XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach szybkich 

P’15
– Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu P’5
– VII Otwarte Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu 
 Zadań Szachowych
– Turniej Rodzin Lekarskich w P’15
– Turniej Rodzin Lekarskich w P’5
– Symultana i spotkanie z zaproszonym gościem 
– Konferencja naukowa „Medycyna, a szachy”
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Państwu Dr Dr 
Barbarze i Mariuszowi Litwinom
oraz Pani Doktor Agnieszce Litwin

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI, TEŚCIOWEJ i BABCI
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Barbarze Grudzień-Narwockiej

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 13 marca 2013 r. zmarł

Pan Doktor

JERZY MAJCZYŃSKI
Nestor włocławskiej stomatologii, 

działacz samorządu lekarskiego, od-
znaczony Platynowym Laurem 

Medycznym za wieloletnią pracę 
i nieskazitelną postawę zawodową.

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Pana Doktora 

Tomaszowi Majczyńskiemu, 
Elizie Majczyńskiej, 

Adamowi Majczyńskiemu 
i Izabeli Majczyńskiej 

oraz Przyjaciołom 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Dominice Chylińskiej

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 11 marca 2013 r.

zmarła
Pani Doktor

IRENA ZAREMBA
Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom
składa Kujawsko-Pomorska

Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 20 listopada 2012 r.  

zmarł
Pan Doktor 

KAZIMIERZ  CHRZANOWSKI
Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie oraz Przyjaciołom
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Lucynie Limont-Tarasiuk

i Pani Doktor Alfredzie Limont
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

BRATA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 12 lutego 2013 r.  

zmarł
Pan Doktor 

RYSZARD WIĄCEK
Pani Doktor 

Dorocie Wnukowskiej-Wiącek 
oraz Rodzinie i Przyjaciołom

wyrazy szczerego współczucia 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Annie Majewskiej

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Jolancie Długosz

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
składają lekarze i personel 

ZOZ Chełmno

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 15 stycznia 2013 r.  

zmarł Pan Doktor 

ZBIGNIEW STRUG
Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie i Przyjaciołom składa 
Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 13 marca 2013 r. 

zmarła nagle 
PANI DOKTOR 

GABRIELA OKUNIEWSKA
pogodny i życzliwy ludziom człowiek, 

dobry lekarz dentysta, 
lubiany przez Koleżanki i Kolegów.

Wyrazy szczerego współczucia 
wszystkim bliskim Pani Doktor 

oraz Przyjaciołom składa 
Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Lekarska.

Pani Doktor 
Jolancie Długosz

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Aleksandrze Okuniewskiej 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Kamilli Strembskiej 

szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu



Subaru z rocznika 2012 
mimo niższej ceny, wciąż 

smakuje wyśmienicie!

SubaruZRocznika2012SmakujeWysmienicie_%Point_205x268.indd   1 2013-02-06   11:25:00

ul. Fordońska 353,
85-766 Bydgoszcz

tel. 52 32 175 32, 52 32 420 32
Centrala: 52 516 10 00

www.reiski.pl

...SĄ SAMOCHODY I JEST SUBARU...
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