
nr 3/2017 ISSN 1425-4255

MAGAZYN LEKARZY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W TORUNIU



2 3/2017

SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
lek. Sławomir Badurek
(przewodniczący zespołu redakcyjnego)
dr n. med. Marian Łysiak

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
lek. Sławomir Badurek (redaktor naczelny)
lek. Stanisław Hapyn 
(przewodniczący kolegium redakcyjnego)
lek. Anita Pacholec
dr n. med. Andrzej Kunkel
lek. Wiesław Umiński
mec. Krzysztof Izdebski
WSPÓŁPRACUJĄ:
lic. Agnieszka Lis
mgr Anna Zielaskiewicz

Skład i łamanie: Kartel Press SA
www.kartel.com.pl

Numer zamknięto 14.06.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania 
tekstów, nie zwraca nadesłanych materiałów, 

nie odpowiada za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam.

godziny pracy biura 
KPOIL w Toruniu

poniedziałek 8.00-18.00 
wtorek 8.00-17.00

(do godz. 16.00 Dział Finansowy 
i Dział Praktyk Prywatnych)

środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-13.00

(do godz. 14.00 Dział Finansowy 
i Dział Praktyk Prywatnych)

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 i  tym 
podobne). Prosimy także o podawanie 
adresów poczty elektronicznej oraz 
zmian dotyczących Państwa danych 
gromadzonych w  komputerowym re-
jestrze lekarzy (adresy e-mail, zmiany 
nr telefonów, 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. 

 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

DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
DLA LEKARZY SENIORÓW 

dr Paweł Wudarski 
Koordynator Oddziału Chorób Płuc 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Toruniu

tel. 601 648 314
– kontakt ułatwiający dostęp 

do diagnostyki i leczenia 
dla Lekarzy Seniorów

Pełnomocnik ds. Zdrowia 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

naszej Izby
dr Jolanta Sobczyk, 

tel. 781 266 546 
e-mail: j.sobczyk@hipokrates.org

www.kpoil.torun.pl

Wydawca: Kujawsko- Pomorska Okręgowa 
Izba Lekarska w Toruniu, 

87-100 Toruń, ul. Danielewskiego 6
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

Okładka 
fot. Sławomir Badurek.

OD REDAKTORA
Silny samorząd 
jest w naszym interesie ___________3
WYBORY VIII KADENCJI ______4
Rejony wyborcze i kandydaci 
VIII kadencji 2018-2022 __________5
DELEGACI – FREKWENCJA _____8
KULTURA
Malowane włóczką _____________9
Wernisaż Zbigniewa Nowaka _____ 31
NAUKA
10. Kongres Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Historii Nefrologii __ 10
Dr hab. Janusz Ostrowski 
– nowy prezes IAHN ___________ 11
WYDARZENIE
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów ___________ 14
APELE I STANOWISKA 
XXXV OZL _________________ 16
PRASÓWKA
Politycy do książki! ____________ 17
Szpitale mają ból z bólem ________ 27
Drożeje immunosupresja 
potransplantacyjna ____________ 27
Specjalistów jak na lekarstwo _____ 27
UCHWAŁY ORL  ______________18
STOMATOLOGIA
Sztormowe gadanie ____________ 20
JUBILEUSZ
Urodziny Mistrza _____________ 22
Z GRUDZIĄDZA
Wykład – relacja lekarz-pacjent _____24
Szkolenie _____________________24
Szpital im. Władysława 
Biegańskiego ___________________24
PRAWO I MEDYCYNA
Dokumentacja medyczna 
– nowe regulacje prawne _________28
SPORT
Uczcili pamięć dr. Witolda 
Makacewicza __________________30
Z WŁOCŁAWKA
Wiosna, wiosna _________________30
HUMOR Z GABINETU _________31
PRO MEMORIA
Rondo imienia doktora 
Tadeusza Ładniaka ______________32
KOMUNIKATY __________ 32, 35 
WSPOMNIENIE
Wspomnienie o moim Przyjacielu ___33
Z ŻAŁOBNEJ KARTY __________34



33/2017

OD REDAKTORA

Niewiele brakowało, a podczas ostat-
niego zjazdu delegatów naszej Izby, nie 
byłoby kworum. Nawiasem mówiąc, to 
podobna sytuacja do ubiegłorocznej. 
W wielu innych samorządach mają ta-
kie same problemy, ale to małe pocie-
szenie. Wiem, że są tacy, którzy twier-
dzą, że „samorząd nic nie robi i jeszcze 
każe sobie za to płacić”. Tak przy okazji, 
to zazwyczaj ci sami, którzy nie „spla-
mili się” żadną pracą społeczną i  pró-
bowali wymigiwać się od płacania skła-
dek. Problem leży w mojej ocenie gdzie 
indziej. Jako środowisko pogrążyliśmy 
się w  ostatnich kilku latach w  głębo-
kim marazmie, z którego nie potrafimy 
wyjść. Proszę zauważyć, że nawet nie je-
steśmy w stanie głośno mówić o swoich 
problemach. Daleko nam do pielęgnia-
rek, które skutecznie umiały upomnieć 
się o własne interesy, a mimo to nadal 
uchodzą za najbardziej pokrzywdzone 
przez system, w  przeciwieństwie do 
„pazernych doktorów”. Nie mam nic 
przeciwko temu, by pielęgniarki były 
wynagradzane tak, jak w  cywilizowa-
nym świecie, gdzie doświadczone spe-
cjalistki mogą liczyć na 1,5-2 średnich 
pensji. Trzeba wszakże pamiętać, że le-
karz specjalista zarabia tam parokrotnie 
więcej niż pielęgniarka. I nie ma w tym 
nic zadziwiającego. Kaliber podejmo-
wanych decyzji, stopień odpowiedzial-
ności, a  także poziom przygotowania 
zawodowego różnią te profesje bardzo 
wyraźnie. Z  kolei zawodowa pozycja 
paramedyków, czyli ratowników me-
dycznych, jest znacząco niższa niż pie-
lęgniarek. Tak to jest w  krajach lepiej 

Silny samorząd 
jest w naszym interesie
od nas zorganizowanych. U nas lekarz 
po studiach otrzymuje 2 tysiące zło-
tych brutto, czyli pensję minimalną. 
Mówi się, że to tylko stażysta, który de 
facto odbywa praktykę zawodową. To 
wszystko prawda, ale to przecież już nie 
tylko absolwent bardzo wymagających 
studiów, ale lekarz. Lekarz! Proszę mi 
pokazać inny kraj, gdzie lekarzowi ofe-
ruję się płacę minimalną.

Co najistotniejsze, podstawowe 
wynagrodzenie rezydenta jest grubo 
poniżej średniej krajowej, a płaca więk-
szości specjalistów oscyluje wokół owej 
średniej. Jeśli rezydenci i specjaliści zara-
biają więcej, to tylko dlatego, że więcej 
pracują. Pracują zaś więcej, by starczyło 
na ratę kredytu hipotecznego, leasingo-
wą tudzież wyjazd na konferencję albo 
kurs. Praca, praca i  jeszcze raz praca – 
tak wygląda życie większości lekarzy. 
Nic dziwnego, że jesteśmy postrzegani 
jak bezduszne automaty do roboty. Nie 
dziwi również, że mało kto ma czas na 
studiowanie niemedycznej literatury 
albo dzialalność dla dobra swojej gru-
py zawodowej. Jeśli się nie zmobilizuje-
my i nie zaczniemy twardo upominać 
o swoje prawa (obowiązków przybywa 
nam ciągle!), nasza sytuacja NIGDY się 
nie poprawi. Nie jest to czarnowidz-
two, a realna ocena. Raczcie zauważyć, 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, że 
utrzymanie status quo leży w interesie 
każdej władzy. Po pierwsze, wydatki na 
ochronę zdrowia są niskie, czyli zosta-
je więcej do podziału dla swoich i  na 
realizację populistycznych haseł. Po 
drugie, praca każdego z  lekarzy grubo 
ponad etat niweluje problem ich rażą-
cego niedoboru (dlatego nie wolno im 
płacić więcej). Po trzecie, system ma 
swoje liczne wady, ale dzięki ofiarności 
lekarzy funkcjonuje całkiem przyzwo-

icie. Po czwarte, rządzący są w  stanie 
skierować niezadowolenie pacjentów 
na lekarzy, sami strojąc się w szaty straż-
ników dobra chorego (robił to rząd PO-
-PSL i rząd PiS też to robi, tylko środki 
są inne). Po piąte, UE w tej sprawie nie 
kiwnie palcem, bo drenowanie z Polski 
lekarzy i pielęgniarek jest dla bogatych 
krajów niezwykle opłacalne.

Rozumiem, że wielu lekarzy nie jest 
zadowolonych ze swojego samorządu. 
Rozumiem, bo sam mam wiele uwag, 
zwłaszcza do izbowej centrali, która 
w mojej ocenie zdecydowanie za słabo 
dba o nasze interesy. Ja jednak zawsze 
pytam – jaka jest alternatywa? Jeśli nie 
samorząd, to kto? Związkowcy? Pro-
fesorowie z  towarzystw naukowych? 
A  może znajomi z  portali interneto-
wych (bo i takie próby były)? Słabo te 
alternatywne opcje wyglądają. Dlatego 
apeluję o udział w nadchodzących wy-
borach i wybór jak najlepszych delega-
tów. Praca w samorządzie to oczywiście 
żaden przymus. Nie wszyscy chcą i nie 
każdy się do tego nadaje. Czas to także 
kluczowa sprawa. Dlatego zachęcam, 
by tych, którzy startują, zapytać, czy 
rzeczywiście są gotowi choćby odro-
binę poświęcic się dla swojego śro-
dowiska zawodowego. Minimum to 
uczestnictwo w  okręgowym zjeździe 
delegatów, który odbywa sie raz w roku 
i  trwa około czterech godzin. Trudno 
uwierzyć, ale z  pokonaniem tak nisko 
zawieszonej poprzeczki też można mieć 
problem. Spośród 95 delegatów wybra-
nych na obecną kadencję prawie 1/5 
nie uczestniczyła w  żadnym z  corocz-
nych zjazdów lub tylko w inauguracyj-
nym. Powiem tak – dać się wybrać, 
a potem notorycznie nie uczestniczyć 
w zjazdach, to zachowanie niegodne 
lekarza. Po prostu obciach.

Sławomir Badurek
meritum@hipokrates.org
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SZANOWNI PAŃSTWO! 
Już niebawem otrzymacie korespon-

dencję od OKRĘGOWEJ KOMISJI WY-
BORCZEJ – jeden list z  3 kopertami 
wewnątrz. 

Pierwsza (KOPERTA NAJWIĘK-
SZA) – zaadresowana do Państwa, 
w której znajdą się dwie pozostałe: 

Druga (KOPERTA ŚREDNIA) – 
precyzyjnie oznaczona i  opisana 
przez OKW – będzie to opłacona 
koperta zwrotna, w  której ode-
ślą Państwo lub osobiście (lub za 
pośrednictwem) odniosą do IZBY 
LEKARSKIEJ GŁOS WYBORCZY za-
mknięty (zaklejony) w  trzeciej nie-
oznakowanej kopercie. 

Trzecia (KOPERTA NAJMNIEJ-
SZA) – jest i  musi być nieoznako-
wana i  zamknięta (zaklejona), gdyż 
to gwarantuje tajność i  poufność 
Państwa wyboru.

UWAGA! NAJMNIEJSZE NIEOZNA-
KOWANE KOPERTY z Państwa głosami, 
które dotrą zwrotnie do OKW na adres 
KPOIL w  Toruniu, w  ŚRODKOWYCH 
oznaczonych i  opisanych kopertach 
pozostaną w nich zamknięte i strzeżo-
ne do czasu zebrania wyborczego Pań-
stwa rejonu wyborczego. Podczas tego 
zebrania koperty zostaną przekazane 

i komisyjnie otwarte (OKW i KOMISJE 
SKRUTACYJNE), a NAJMNIEJSZE i nie-
oznakowane koperty z Państwa głosa-
mi – wrzucone do urny wyborczej. Na 
koniec każdegeo zebrania wyborczego 
wszystkie koperty zostaną z urny wyjęte, 
otwarte a głosy policzone, sporządzony 
zostanie Protokół Wyborczy. UWAGA! 
BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PAMIETAĆ, 
ABY GŁOS BYŁ WAŻNY – ŚRODKOWA 
OZNAKOWANA KOPERTA MUSI BYĆ 
NIENARUSZONA (NIEUSZKODZO-
NA) I  W  MIEJSCU ZAKLEJENIA MUSI 
POSIADAĆ IMIENNĄ PIECZATKĘ LE-
KARSKĄ I  PODPIS LEKARZA (LEKA-
RZA DENTYSTY). INACZEJ, ZGOD-
NIE Z  REGULAMINEM, GŁOS BĘDZIE 
NIEWAŻNY! Informacje o  terminach 
zebrań Pańtwa rejonów wyborczych 
(miejsce, termin i  tryb) zostaną prze-
słane w korespondencji oraz ogłoszone 
przez OKW w osobnych komunikatach 
na stronie internetowej KPOIL.

Podsumowując: 
1. Głosujemy na wybranych przez 

siebie kandydatów na delegatów. 
Maksymalna liczba kandydatów, 
na których można głosować, znaj-
duje się na kartach wyborczych.

2. Kartę/karty z  oddanymi głosami 
umieszczamy w  NAJMNIEJSZEJ 
nieoznakowanej kopercie. 

3. Małą kopertę wkładamy do koperty 
ŚREDNIEJ oznakowanej i opisanej. 

4. Dokładnie zaklejamy. 
5. Przybijamy pieczątkę imienną 

w  miejscu zaklejenia i  składamy 
swój podpis. 

6. Odsyłamy (znaczek opłacony) lub 
odnosimy do KPOIL. 

7. Zalecane: dzwonimy do OKW (do 
IZBY) i pytamy, czy list dotarł.

Przypominam, że SPRAWOZDAW-
CZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD 
LEKARZY/LEKARZY DENTYSTÓW 
KPOIL odbędzie się na wiosnę 2018 
roku (do 31 marca 2018), natomiast 
KRAJOWY ZJAZD LEKARZY w  maju 
2018 roku. Życzę Państwu samych 
pozytywnych przemyśleń w  związku 
z „REFORMĄ ZDROWIA”, dużo spoko-
ju i odpoczynku na nadchodzący okres 
wakacyjno-urlopowy. Zachęcam gorą-
co do aktywnego uczestnictwa w wy-
borach w  myśl zasady „nic o  nas bez 
nas”. W ciszy i  spokoju oddajcie głosy, 
odeślijcie listy i wybierzcie anonimowo 
swoich przedstawicieli (delegatów), 
którzy będą reprezentować Was i Wa-
sze sprawy w  kolejnej kadencji, kolej-
nych latach pracy w KPOIL. Wy i Wasze 
głosy wyłącznie zdecydują o  tym kto, 
gdzie, jak i  kiedy bedzie występował 
w Waszym imieniu. A czasy jak zwykle 
niełatwe... 

Z Koleżeńskim pozdrowieniem. 
Przewodniczący OKW

Wojciech Kaatz

WYBORY VIII KADENCJI

Koleżanki i Koledzy!
Zakończyliśmy 1. i 2. etap wyborczy, w których  OKW i ORL ustaliły rejony. Zgłosiliście Państwo kandydatów na 

delegatów na OZL KPOIL VIII kadencji – lista została zamknięta 15 maja 2017 roku. Wkraczamy w 3. etap – głosowania 
w rejonach wyborczych. Jak w poprzednich kadencjach, WYBORY SĄ KORESPONDENCYJNE, nadal w skali kraju nie 
udało sie zorganizować wyborów elektronicznych, o których myślimy intensywnie od wielu już lat. Niestety, rozwiąza-
nia legislacyjne nie pozwalają nam na razie na sprawne przeprowadzenie wyborów w takiej formie. Może w kolejnej 
kadencji... 

Po etapie wyborów korespondencyjnych (listów) będzie jeszcze możliwość zagłosowania w sposób tradycyjny, przy 
urnach, na zgromadzeniach (spotkaniach) wyborczych, które zaplanowane są na wrzesień 2017 roku. Wszelkie infor-
macje dostaniecie Państwo w korespondencji. 
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WYBORY VIII KADENCJI

REJONY WYBORCZE i KANDYDACI VIII KADENCJI 2018-2022

Nr
rejonu

Nazwa rejonu wyborczego
Liczba 

wybieranych 
delegatów

kandydaci

1. Powiat brodnicki – lekarze 3
1. Piotr Chełmiński
2. Tomasz Małkiewicz
3. brak

2. Powiat chełmiński – lekarze 2 1. Karol Kończak
2. Piotr Piekarski

3. Powiat ziemski toruński – lekarze 3

1. Krzysztof Bejnar
2. Radosław Cegiel
3. Małgorzata Chmiel
4. Maciej Kaatz

4. Powiat golubsko-dobrzyński – lekarze 2 brak

5. Powiat wąbrzeski – lekarze 1 1. Jan Olejnik
2. Wiesława Wrzesińska

6.

Wojewódzki Szpital Zespolony 
Toruń (Woj. Ośrodek Lecznictwa Psy-
chiatrycznego, Szpital Zakaźny, Szpital 
Dziecięcy, Pogotowie Ratunkowe)

10

1. Sławomir Badurek
2. Marian Janowski
3. Dorota Kasztelowicz
4. Łukasz Kulwicki
5. Sabina Langer-Wójcik
6. Robert Mielcarek
7. Stanisław Sadurski
8. Aleksander Skop
9. Katarzyna Skórcz
10. Elżbieta Strawińska
11. Magdalena Tomczak-Warchoł

7. Stomatologia Włocławek i powiaty 6

1. Katarzyna Duczmańska
2. Mirosław Grzybowski
3. Jolanta Gulcz-Zielińska
4. Agnieszka Haraburda
5. Agnieszka Łuczak-Hoppe
6. Anita Pacholec
7. Aleksandra Tomaszewska

8. Stomatologia Toruń i powiaty, nr 1 10

1. Kazimierz Bryndal
2. Roman Haenel
3. Wojciech Kaatz
4. Anna Karpienko
5. Elżbieta Kwiatkowska
6. Małgorzata Łysiak-Seichter
7. Agnieszka Piontek
8. Kamil Praszczałek
9. Piotr Raginia 
10. Natalia Wielgosz
11. Hanna Woch-Kaatz
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WYBORY VIII KADENCJI

ob. – obecny/a

9. Specjalistyczny Szpital Miejski Toruń 5

1. Jolanta Chmielewska
2. Jacek Gessek
3. Piotr Hubert
4. Przemysław Jaczun
5. Sławomir Józefowicz
6. Sergiusz Sowiński

10.
Młodzi lekarze i lekarze dentyści
(staż od 1.03.2016 i 1.10.2016) 2

1. Emilia Kolasińska
2. Maciej Mazur
3. Paweł Pobłocki

11. Lekarze seniorzy Toruń i powiaty 7

1. Barbara Brendel-Kwiatkowska
2. Stanisław Izdebski
3. Romana Kasprzycka-Janowska
4. Małgorzata Kędzierska
5. Maria Peta
6. Antoni Wachulec
7. Bożena Werner

12.

Lecznictwo otwarte – Toruń
(Śródmieście, Chełmińskie, 
Wrzosy, Bydgoskie, Jakubskie, 
Rubinkowo, Stawki, Podgórz)

11

1. Barbara Bata
2. Ryszard Bydowski
3. Maria Dąbrowska
4. Stanisław Hapyn
5. Hanna Laskowska-Przybylska
6. Jarosław Lis
7. Ewa Obremska-Zaleska
8. Janina Szampan
9. Łukasz Wojnowski
10. Jerzy Zaleski
11. Elżbieta Zdrójkowska-Rosochowicz
12. Urszula Zubkiewicz-Wiśniewska

13.
Stomatologia Grudziądz i powiat gru-
dziądzki 3

1. Marek Baranowski
2. Jacek Błażejewski
3. Liliana Nowakowska-Granica

14.
Regionalny Szpital Specjalistyczny Gru-
dziądz 8

1. Beata Danielewicz
2. January Dziadek
3. Sławomir Goryński
4. Jan Kosior
5. Piotr Kowalski
6. Katarzyna Kühn
7. Joanna Nowacka-Apiyo
8. Marek Nowak
9. Michał Wiatr

REJONY WYBORCZE i KANDYDACI VIII KADENCJI 2018-2022
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15. Miasto i powiat Grudziądz – lekarze 4

1. Lidia Brzozowska 
2. Konrad Flis
3. Irena Rink-Maszewska
4. Wiesław Umiński

16. Powiat lipnowski – lekarze 2
1. Mariusz Burak
2. Krzysztof  Szczepański

17. Powiat rypiński – lekarze 2
1. Andrzej Dąbrowski
2. Anna Kałużyńska
3. Roman Wasielewski

18. Powiat aleksandrowski – lekarze 4

1. Jerzy Beciński
2. Krzysztof Kroina
3. Sławomir Miedziński
4. Joanna Zaremba

19. Powiat radziejowski – lekarze 2
1. Teresa Grabowska
2. Ewa Klimaszewska-Antos
3. Maciej Małecki

20. Szpital Wojewódzki Włocławek 6

1. Jan Bieliński
2. Jacek Kalinowski
3. Stefan Kwiatkowski
4. Anna Walczak-Tretyn
5. Bogdan Wojtecki

21. Miasto i powiat Włocławek – lekarze 7

1. Jacek Antos
2. Maciej Grabowski
3. Michał Jonczyk
4. Zbigniew Kaczmarek
5. Emanuel Kalejaiye
6. Andrzej Lewandowski
7. Tomasz Nagala
8. Marcin Walewicz

22.
Lekarze seniorzy Włocławek 
i powiaty 3

1. Barbara Budzyńska-Kopaczewska
2. Andrzej Kunkel
3. Zbigniew Majewski

23. Stomatologia Toruń i powiaty, nr 2 3

1. Krystyna Chrupczak
2. Hanna Kluziak-Muszarska
3. Anna Maria Oleksiejuk
4. Leszek Praszczałek
5. Anna Zielińska

REJONY WYBORCZE i KANDYDACI VIII KADENCJI 2018-2022
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34. Izdebski Stanisław ob. ob. ob. ob. ob.

35. Janowski Marian ob. uspr. ob. uspr. ob.

36. Jelińska Aleksandra ob. ob.

37. Jonczyk Michał ob. ob. ob. ob.

38. Józefowicz Sławomir ob. ob. ob. ob. ob.

39. Kaatz Wojciech ob. ob. ob. ob. ob.

40. Kalejaiye Emanuel ob. ob. ob. ob. ob.

41. Kalinowski Jacek ob. ob. ob. ob. ob.

42. Karczewski Andrzej ob. uspr. ob. ob. ob.

43. Kasprzak Andrzej ob. ob. ob. ob.

44.
Kasprzycka-Janowska 
Romana

ob. uspr. ob. ob. ob.

45. Kasztelowicz Dorota ob. ob. ob. ob.

46. Kędzierska Małgorzata ob. ob. ob. ob. ob.

47. Kędzierski Andrzej ob. ob.

48.
Kluziak-Muszarska 
Hanna

ob. ob. ob. ob. ob.

49.
Kobylińska-Sawicka 
Aleksandra

ob. ob. ob.

50. Kończak Karol ob. ob.

51. Kończyńska Ewa ob. ob.

52. Kowalkowski Gerard ob. ob.

53. Kowalski Piotr ob. ob. ob.

54. Kroina Krzysztof ob. ob.

55. Krosnowska Agnieszka ob.

56. Krzemiński Rafał ob. ob.

57. Kubalski Piotr ob.

58. Kulesza Liliana ob. ob. ob. ob. ob.

59. Kunkel Andrzej ob. ob. ob. ob.

60. Kwiatkowska Elżbieta ob. ob. ob. ob.

61. Kwiatkowski Stefan ob. ob.

62.
Laskowska-Przybylska 
Hanna

ob. ob. ob. uspr. ob.

63. Lenartowicz Jacek

64. Lewandowski Andrzej ob. ob. ob. ob. ob.

65. Lis Jarosław ob. ob. ob.

Nr Nazwisko i Imię
XXXI 
OZL 
2013

XXXII 
OZL 
2014

XXXIII 
OZL 
2015

XXXIV 
OZL 
2016

XXXV 
OZL 
2017

1. Badurek Sławomir ob. ob. ob. ob. ob.

2. Baranowski Marek ob. ob. ob. ob. ob.

3. Beciński Jerzy ob. ob. ob. ob.

4. Bednarek Szymon ob.

5. Bejnar Krzysztof ob. ob. ob. uspr.

6. Bieliński Jan ob. ob. ob.

7. Błażejewski Jacek ob. ob. uspr.

8. Bracha Olga

9. Brożek Maria

10. Brukiewa Radosław

11. Bryndal Kazimierz ob. ob. ob. ob. ob.

12. Brzozowska Lidia ob. ob. ob. ob.

13. Chmielewska Jolanta uspr. ob. ob. ob.

14. Chrupczak Krystyna ob. ob. ob. ob. ob.

15. Czaja Norman ob. ob.

16. Czerniak Daniel ob. ob.

17. Danielewicz Beata ob. uspr.

18. Dąbrowski Andrzej ob. ob. ob. ob.

19. Duczmańska Katarzyna ob. ob. ob. ob. ob.

20. Dziadek January ob. ob. ob. ob. ob.

21. Fabiszewski Arkadiusz ob.

22. Gessek Jacek ob. ob. ob. ob. ob.

23.
Godlewska-Niezgoda 
Alicja

ob. ob. ob. ob. ob.

24 Goryński Sławomir ob. ob. ob.

25. Górska-Czpak Ewelina ob. ob.

26. Górski Piotr ob.

27. Grabowska Teresa ob. ob.

28. Grobelska Ewa ob.

29. Grzybowski Mirosław ob. ob. ob.

30. Haenel Roman ob. ob. uspr. ob. ob.

31. Hapyn Stanisław ob. uspr. ob. ob. ob.

32. Haraburda Agnieszka ob. ob. ob. ob. ob.

33. Hubert Piotr ob. ob. ob. ob. ob.

ob. – obecny/a

DELEGACI – FREKWENCJA
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66. Lisiecki Andrzej ob. ob.

67
Łuczak-Hoppe 
Agnieszka

ob. ob. ob. ob.

68. Małecki Maciej ob. ob. ob. ob. ob.

69. Miedzińska Halina ob. ob. ob.

70. Miedziński Sławomir ob. ob. ob.

71. Mielcarek Robert ob. ob. ob. ob. uspr.

72. Mitura Krzysztof ob. ob.

73. Myszkowski Grzegorz ob. ob. ob.

74. Nowak Marek ob. ob. ob. ob.

75.
Nowakowska-Granica 
Liliana

ob. ob. ob. ob.

76. Olejnik Jan ob. ob. ob. ob. ob.

77. Pacholec Anita ob. ob. ob. ob. ob.

78. Pawlik Rafał ob. ob. ob. uspr.

DELEGACI – FREKWENCJA

79. Pawlik Tomasz ob. ob. ob. ob. ob.

80. Piekarski Piotr ob. uspr. ob. ob. ob.

81. Radzikowski Witold

82. Sadurski Stanisław ob. ob. ob. uspr. ob.

83. Sharma Surya ob. ob.

84. Skop Aleksander ob. ob. ob. ob. ob.

85. Sobczyk Jolanta uspr. uspr. ob.

86. Sobczyńska Agnieszka ob.

87. Szampan Janina ob. ob. ob. ob. ob.

88. Szydłowska Marianna ob.

89. Umiński Wiesław ob. ob. ob. ob. ob.

90. Werner Bożena ob. ob. ob. ob. ob.

91. Wielgosz Natalia ob. ob. ob.

92. Wojnowski Łukasz ob. ob. ob. ob. ob.

93. Zielińska Anna ob. ob. ob. ob. ob.

KULTURA

Po raz drugi w  sali konferencyjnej 
naszej Izby zorganizowano wystawę 
prac doktor Renaty Żenkiewicz. Po cie-
szącej się dużym zainteresowaniem ze-
szłorocznej ekspozycji szytych z  tkanin 
obrazów, tym razem artystka pokazała 
zbiór barwnych gobelinów. Doktor Żen-
kiewicz szuka inspiracji w  twórczości 
malarzy oraz fotografiach natury, a także 
realizuje własne pomysły. W przypadku 
gobelinów, narzędziem pracy jest drew-
niana rama o  wymiarach 100x80 cm, 
a do tkania wykorzystywane są różne ro-
dzaje włóczki – wełna, anilana, aniteks, 
wiskoza i bawełna. Warto przypomnieć, 
że doktor Renata Żenkiewicz wystawia-

ła swoje prace w Galerii Sponsorów Od-
działu Hematorogii Szpitala Miejskiego 
w Toruniu, w Halle i Lipsku, a także ry-
pińskiej galerii „Nowa”.

Malowane włóczką
Park jesienią – projekt własny.
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W dniach 25-28 maja br., w podwło-
cławskim Wieńcu-Zdroju odbył się 10. 
Kongres Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Historii Nefrologii (IAHN). 
Wśród tematów wiodących Kongresu 
znalazła się historia towarzystw nefro-
logicznych, sylwetki gigantów nefrologii 

10. Kongres Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Historii Nefrologii

Od lewej: prof. Vincezo Savica, prof. Bolesław Rutkowski.

Uczestnicy obrad w sali konferencyjnej sanatorium „Jutrzenka”.

ze szczególnym uwzględnieniem Nilsa 
Alwalla (pioniera hemodializoterapii), 
związki balneologii i  nefrologii, histo-
ria transplantacji nerek oraz historia 
leczenia niedokrwistości i nadciśnienia 
u chorych z przewlekłą chorobą nerek. 
Rozległa tematyka badawcza została za-

prezentowana w formie wykładów, pre-
zentacji ustnych oraz sesji plakatowych. 

W  jubileuszowych obradach wzię-
ło udział kilkudziesięciu naukowców, 
znawców historii nefrologii z  całego 
świata. Z  uwagi na rolę gospodarza 
Kongresu, bardzo silnie reprezento-
wana była Polska. Do Wieńca-Zdroju 
przyjechali luminaże polskiej nefrolo-
gii, w tym m.in. prof. Andrzej Więcek, 
Prezydent Europejskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego oraz prof. Michał No-
wicki, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego. Pracami Komitetu 
Organizacyjnego tej perfekcyjnie przy-
gotowanej imprezy naukowej kierował 
znany włocławski nefrolog, dr hab. Ja-
nusz Ostrowski, któremu powierzono 
funkcję nowego Prezesa IAHN. Janusz 
Ostrowski zastąpił na tym stanowisku 
prof. Vincenzo Savicę z Włoch. Warto 
podkreślić, że już po raz drugi Kongres 
IAHN obradował w  naszym regionie. 
W 2010 roku historyków nefrologii go-
ścił Toruń.

Tekst i zdjęcia:
Sławomir Badurek

NAUKA

10 3/2017
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W dniu 25.06.2015 Janusz Ostrowski 
– ordynator III Oddziału Chorób We-
wnętrznych i  Nefrologii Szpitala Spe-
cjalistycznego we Włocławku oraz dy-
rektor medyczny Stacji Dializ Diaverum 
we Włocławku uzyskał stopień doktora 
habilitowanego w dziedzinie medycyny. 
Stopień ten nadała, po przeprowadze-

Podstawą do ubiegania się o  nada-
nie tytułu doktora habilitowanego był 
zestaw dwóch monografii dotyczą-
cych historii leczenia nerkozastępcze-
go w  Polsce: „Początki dializoterapii 
w Polsce” i „Dzieje dializy otrzewnowej 
w Polsce”.

Spoglądając dzisiaj na fakt posiadania 
stopnia doktora habilitowanego przez 
ordynatora oddziału w szpitalu szczebla 
wojewódzkiego można stwierdzić, że 
nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. 
Przecież w wielu tego typu ośrodkach 
pracują koledzy posiadający habilitację 
a nawet tytuł profesorski. Niemniej jed-
nak w zdecydowanej większości doty-
czy to osób, które zdobyły ten stopień 
bądź tytuł podczas pracy w  ośrodku 
akademickim a potem zdecydowały się 
objąć stanowisko ordynatora w szpitalu 
pozaakademickim. Natomiast niezwy-
kłe rzadko do osiągnięcia tego tytułu 
dochodzi lekarz, który od początku 
związany jest z ośrodkiem pozaakade-
mickim.

Janusz Ostrowski bardzo wcześnie 
zaczął brać udział w  badaniach na-
ukowych. W  większości przypadków 
inicjatywa rozpoczęcia i  kontynuowa-
nia badań była Jego udziałem. Poniżej 
wymienione zostały główne kierunki 
zainteresowań naukowych:
1. Problematyka jakości życia wśród 

chorych leczonych nerkozastępczo 
za pomocą hemodializ, jak i  dializ 
otrzewnowych.

Dr hab. Janusz Ostrowski – nowy 
prezes 

IAHN

Dr hab. Janusz Ostrowski, Prezydent-elekt IAHN.

Uczestnicy obrad w sali konferencyjnej sanatorium „Jutrzenka”.

niu przewidzianego odpowiednimi 
przepisami przewodu habilitacyjnego, 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Colle-
gium Medicum Uniwersytetu im.  Mi-
kołaja Kopernika (UMK) w  Toruniu. 
Uroczystość wręczenia stosownego dy-
plomu odbyła się w Bydgoszczy w sie-
dzibie Collegium Medicum.
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2. Zagadnienia dotyczące leczenia ne-
froprotekcyjnego i  znaczenia wol-
nych rodników w nefrologii.

3. Opisy kazuistycznych przypadków 
klinicznych w  przebiegu zatruć czy 
innych chorób ogólnoustrojowych.

4. Przeglądowe opracowania dotyczące 
zburzeń metabolicznych i powikłań 
nefrologicznych w  cukrzycy, wystę-
powania ostrej niewydolności nerek.

5. Zagadnienia dotyczące początków 
rozwoju nefrologii i  leczenia nerko-
zastępczego w Polsce, które stanowią 
obecnie główny kierunek Jego prac 
naukowych.

6. Informacje dotyczące czynnego 
udziału w  konferencjach, zjazdach 
i sympozjach naukowych.

7. Udział w badaniach klinicznych.
8. Zagadnienia dotyczące dializy 

otrzewnowej. 
W 2004 roku Janusz Ostrowski uzy-

skał tytuł doktora nauk medycznych 
w  Akademii Medycznej w  Gdańsku, 
po obronie pracy doktorskiej zatytu-
łowanej „Współzależność pomiędzy 
spostrzeganiem siebie, a  jakością życia 
u  pacjentów leczonych przy pomocy 
dializ”.

W czasie swojej kariery zawodowej 
uczestniczył w  kilkuset kursach, kon-
ferencjach naukowych i  szkolenio-
wych w  kraju i  za granicą. Dotyczyły 
one zakresu chorób wewnętrznych, 
w  tym głównie nefrologii i  leczenia 
nerkozastępczego, ale także kardio-
logii, gastroenterologii, diabetologii 
i innych podspecjalności. Uczestniczył 
regularnie w programie doskonalenia 
zawodowego. W  2002 roku uzyskał 
certyfikat „Good Clinical Practice for 
Investigators” pod patronatem As-
sociation for Good Clinical Practice 
w Polsce, co pozwoliło na prowadzenie 
badań klinicznych jako główny badacz 
ośrodka.

Od roku 1992 Janusz Ostrowski jest 
głównym organizatorem Włocławskiej 

Konferencji Nefrologicznej. Wykła-
dowcami są wybitni polscy nefrolodzy 
pochodzący ze wszystkich ośrodków 
akademickich kraju. Jak dotąd odby-
ły się łącznie 24 tego typu spotkania. 
Ponadto, od 1995 roku, we współpra-
cy z  Polskim Towarzystwem Ultraso-
nograficznym, J. Ostrowski organizuje 
także ogólnopolską konferencję o na-
zwie „Włocławskie Dni Ultrasonogra-
ficzne”. Do chwili obecnej odbyło się 
20 spotkań.

Janusz Ostrowski jest doskonale wy-
kształconym lekarzem specjalistą, za-
równo w dziedzinie chorób wewnętrz-
nych, jak też nefrologii. W  2006 roku 
J.  Ostrowski odbył w  Warszawie szko-
lenie pt.: „Umiejętności lidera”, organi-
zowane przez Krauthammer Internatio-
nal. To szkolenie pomogło w zasadniczy 
sposób w  późniejszym kierowaniu 
dużymi zespołami ludzkimi w  pracy 
szpitalnej, zwłaszcza lekarzami i pielę-
gniarkami. Dodatkowo w czasie trwania 
swojej kariery zawodowej zdobył odpo-
wiednie doświadczenie oraz nabył wie-
dzę i  umiejętności umożliwiające do-
skonałe kierowanie powierzonymi Jego 
pieczy zespołami współpracowników.

Kierunkiem badań, które zafascyno-
wały Janusza Ostrowskiego są szeroko 
pojęte zagadnienia związane z historią 
nefrologii i leczenia nerkozastępczego. 
Te zainteresowania nie tylko umożli-
wiły J. Ostrowskiemu uzyskanie stop-
nia doktora habilitowanego, ale stały 
się przedmiotem Jego pasji życiowej, 
którą z  powodzeniem realizuje do 
chwili obecnej. Warto uświadomić 
fakt, iż dwie monografie dotyczące 
początków i historii leczenia nerkoza-
stępczego w Polsce których jest współ-
autorem stanowią wyjątkowy wymiar 
zarówno w skali krajowej, jak też mię-
dzynarodowej. 

Wspomnieć na koniec trzeba o dzia-
łalności J. Ostrowskiego w  Międzyna-
rodowym Stowarzyszeniu Historii Ne-

frologii (International Association for 
the History of Nephrology – IAHN). 
W roku 2013 został On bowiem wybra-
ny do Zarządu Głównego, natomiast na 
kongresie w  Milazzo w  roku 2015 zo-
stał Prezesem Elektem tej organizacji. 
W bieżącym roku J. Ostrowski jest głów-
nym organizatorem kolejnego Kongre-
su IAHN, który odbędzie się w  maju 
w  Wieńcu Zdroju k. Włocławka. Pod-
czas tego Kongresu Janusz Ostrowski 
obejmie funkcję Prezesa IAHN na okres 
kadencji 2017-2019. Jest to ogromne 
osiągnięcie, albowiem nieczęsto zdarza 
się, aby Polacy obejmowali kierownicze 
funkcje w międzynarodowych komite-
tach naukowych. Stanowi to jednocze-
śnie wyraz uznania środowiska mię-
dzynarodowego dla dotychczasowych 
dokonań Janusza Ostrowskiego na polu 
historii nefrologii. 

Reasumując, raz jeszcze trzeba pod-
kreślić, że osiągnięcia zawodowe i  na-
ukowe doktora Janusza Ostrowskiego są 
wynikiem głębokiej pasji oraz mrówczej 
pracowitości połączonej z  doskonale 
wykształconym zmysłem organizacyj-
nym. Wypada również zwrócić uwa-
gę na ogromne wsparcie, jakiego mu 
udziela we wszystkich poczynaniach 
zawodowych, naukowych i  organiza-
cyjnych Jego małżonka Maria Ostrow-
ska. Na koniec uprawnionym wydaje 
się przekonanie, że Janusz Ostrowski 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa 
i w najbliższym czasie zaskoczy środo-
wisko medyczne nowymi osiągnięciami 
twórczym.

prof. Bolesław Rutkowski*

*Niniejszy tekst jest oparty o  wyczer-
pujący i szeroko zakrojony esej autorstwa 
Pana Profesora Bolesława Rutkowskie-
go, wszechstronnie omawiajacy sylwetkę 
doktora Janusza Ostrowskiego, który ze 
względu na swoją objętość nie mógł być 
zamieszczony w całości w MERITUM.
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Legenda, która budzi respekt. 

Mercedes-AMG GT S – zu¿ycie paliwa (œrednio) – 9,5 l/100 km, emisja CO2 (œrednio) – 222 g/km.
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1 kwietnia obradował XXXV Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i  Lekarzy Den-
tystów Kujawsko-Pomorskiej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, obrady przebiega-
ły bardzo sprawnie. I  tak jak przed 
rokiem, główną bolączką była słaba 
frekwencja, która wyniosła zaledwie 
55%. Warto zwrócić uwagę, że był to 
ostatni zjazd lekarzy delegatów w tej 
kadencji. 

Podczas części oficjalnej Zjazdu 
dr n. med. Jacek Gessek, znany toruń-
ski kardiolog, popularyzator wiedzy na 
temat chorób serca i zarazem członek 
ORL bieżącej kadencji, został uhono-
rowany tytułem i  odznaczeniem „Pro 
Gloria Medici” – najwyższym wyróżnie-
niem przyznawanym przez samorząd 
lekarski. Po wysłuchaniu, przygotowa-
nego przez dr Ewę Walusiak-Bednarek 
z  UMK, wykładu na temat sposobów 

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów

komunikowania się lekarza z pacjentką, 
przystąpiono do części roboczej Zjaz-
du. Punktem kulminacyjnym było jed-
nogłośne udzielenie ORL absolutorium.

Jak zwykle żywe zainteresowanie 
wzbudziło wystąpienie Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej. Doktor Piotr Piekarski poin-
formował, że w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, liczba skarg na lekarzy spa-
dła z 81 do 59. Rzadziej kierowano pod 
adresem lekarzy oskarżenia o  błędy 
medyczne. Niestety, liczba skarg na 
nieetyczne zachowanie lekarzy nie 
zmniejszyła się. Zdaniem doktora Pie-
karskiego przyczyny są złożone: złe wy-
chowanie w domu, gonitwa za zalicze-
niami na studiach, a potem trudności 
z  otwarciem i  robieniem specjalizacji 
powodują, że niektórzy z lekarzy czują 
się po uzyskaniu tytułu specjalisty nie-
mal Bogami i traktują pacjenta z góry. 

Tak jak w  latach ubiegłych, zwraca 
uwagę duża liczba skarg na młodych 
lekarzy, szczególnie rezydentów. Tu 
głównym powodem jest organizacja 
pracy. Często się zdarza, że rezydent 
pełni samodzielnie dyżury, pozbawio-
ny wsparcia ze strony doświadczonych 
koleżanek i  kolegów popełnia błędy. 
Doktor Piotr Piekarski po raz kolejny 
podkreślał jak wielkie znaczenie ma 
prawidłowo prowadzona dokumen-
tacja. Zdaniem OROZ jest to czynnik, 
który w  70% przypadków działa na 
korzyść lekarza podczas postępowa-
nia prokuratorskiego lub sądowego. 
Mecenas Krzysztof Izdebski, Rzecznik 
Praw Lekarza KPOIL, zwrócił uwagę na 
coraz większą świadomość lekarzy, że 
warto śledzić pojawiające się na swój 
temat opinie w  Internecie, ponieważ 
są skuteczne sposoby, by te, które zo-
staną przez zainteresowanych uznane Doktor Jacek Gessek został wyróżniony 

tytułem i odznaczeniem „Pro Gloria Medici”.

Pracom Prezydium Zjazdu przewodniczył doktor Stanisław Hapyn.
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WYDARZENIE

za obraźliwe lub niezgodne z prawdą, 
zostały usunięte przez administra-
torów witryn. Nigdy nie należy wda-
wać się w  dyskusje z  wydawcą, który 
może np. twierdzić, że zweryfikował 
podawane informacje. Bądźmy konse-
kwentni i  żądajmy usunięcia opubli-
kowanych na nasz temat treści drogą 
ustawy o  świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Ważne jest powołanie 
na ustawę, bo wydawca, który nie zare-
aguje, naraża się na odpowiedzialność 
odszkodowawczą – wyjaśniał mece-
nas Izdebski. Rzecznik Praw Lekarza 
zwrócił również uwagę na znaczenie 
odpowiedniego przygotowania się do 
rozmowy z prokuratorem. Z uwagi na 
powołanie przez ministra Zbigniewa 
Ziobrę specjalnych zespołów do spraw 
błędów medycznych w prokuraturach 
okręgowych i rejonowych, kontaktów 
prokurator-lekarz będzie więcej. Nie 
zgadzajmy się bez głębokiego zasta-
nowienia na warunkowe umorzenie 
postępowania, ponieważ oznacza to 
przyznanie się do popełnionego czy-
nu. Wprawdzie dla sądu cywilnego ta-
kie postępowanie nie jest wiążące, ale 
raczej nie zignoruje sygnału, że wina 
i  okoliczności sprawy nie budzą wąt-
pliwości, bo tak należy interpretować 
warunkowe umorzenie postępowania 
– przestrzegał mecenas Krzysztof Iz-
debski.

Podczas obrad podjęto temat uza-
leżnień lekarzy. Dyskutanci nie mieli 
wątpliwości, że zgłaszanie konieczno-
ści objęcia terapią danego lekarza nie 
jest w  praktyce łatwe, bo uzależnieni 
od alkoholu, narkotyków i  środków 
psychoaktywnych często zmieniają 
pracę. Z  drugiej strony, na co zwra-
cał uwagę doktor Łukasz Wojnowski, 
zdarza się niepodejmowanie działania 
z uwagi na fałszywie pojmowaną soli-
darność zawodową. Tymczasem skutki 
pozostawienia potrzebującego pomo-
cy samemu sobie mogą być tragiczne, 
o  czym świadczy przykład jednego 

z  naszych kolegów, zmarłego z  po-
wodu przedawkowania narkotyków. 
Powiało optymizmem w  wystąpieniu 
Skarbnika KPOIL. Doktor Sławomir 
Józefowicz jest zdania, że lepsza ścią-
galność składek członkowskich oraz 
spłata znacznej części zobowiązań, 
już w tym roku przełoży się na zwięk-
szenie funduszy, które będzie można 

Frekwencja na Zjeździe nie była wysoka.

Na pierwszym planie: dr Łukasz Wojnowski i dr Andrzej Kunkel.

przeznaczyć na działalność bieżącą 
i  inwestycje. Najświeższe przykłady 
to przywrócenie i urealnienie diet dla 
członków okręgowego sądu lekarskie-
go oraz okręgowych rzeczników od-
powiedzialności zawodowej, a  także 
rewitalizacja ogrodu.

tekst i zdjęcia: 
Sławomir Badurek
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APEL Nr 1/XXXV/2017
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

KPOIL w Toruniu
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

do Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia Sejmu RP

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Toruniu apeluje do Prze-
wodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu 
RP Bartosza Arłukowicza o zorganizo-
wanie w najbliższym czasie posiedzenia 
Komisji Zdrowia w całości poświęcone-
go stomatologii, zgodnie z  deklaracją 
złożoną w  Międzyzdrojach w  dniu 19 
marca 2017 roku, podczas debaty sa-
morządowej w trakcie Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
z cyklu „Najnowsze trendy w stomato-
logii 2017”.

 
APEL Nr 2/XXXV/2017

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 1 kwietnia 2017 r.
do Ministra Zdrowia

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Ku-
jawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu apeluje do Ministra 
Zdrowia o  zmianę zasad organizacji 
szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i le-
karzy dentystów, zmierzającą do:
– zwiększenia liczby miejsc rezydenc-

kich, tak aby wszyscy absolwenci 
kierunku lekarskiego i  lekarsko-den-
tystycznego mieli możliwość odbycia 
specjalizacji w tym trybie,

– uproszczenia przepisów wykonaw-
czych określających warunki, jakim 
powinny odpowiadać jednostki or-
ganizacyjne prowadzące specjaliza-
cje, tak aby ułatwić uzyskanie wpisu 
na listę jednostek akredytowanych 
i tworzenie miejsc szkoleniowych,

– usprawnienia systemu akredytacji 
miejsc szkoleniowych poprzez zorgani-

APELE I STANOWISKA XXXV OZL

zowanie go na poziomie województw, 
a nie na poziomie centralnym.
Podjęcie działań w tym zakresie jest 

niezbędne w związku z zagrożeniem, iż 
obecna struktura demograficzna spe-
cjalistów zwłaszcza z  dziedzin lekar-
sko-dentystycznych i  niezwykle mała 
ilość miejsc szkoleniowych spowodu-
je, że w  perspektywie najbliższych lat 
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych 
w  tym zakresie, finansowanych z  bu-
dżetu państwa stanie się niemożliwe 
do wykonania.

APEL Nr 3/XXXV/2017
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

KPOIL w Toruniu
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

do Ministra Zdrowia

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Ku-
jawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu apeluje do Ministra 
Zdrowia o wsparcie lekarzy we wdroże-
niu nałożonego ustawowo obowiązku 
prowadzenia elektronicznej dokumen-
tacji medycznej. 

Wprowadzenie elektronicznej doku-
mentacji medycznej to duże wyzwanie 
finansowe i organizacyjne, szczególnie 
dla lekarzy i lekarzy dentystów prowa-
dzących indywidualne praktyki lekar-
skie. Wielu doświadczonych kolegów 
zapowiada wręcz, iż będzie wykony-
wało zawód wyłącznie do momentu 
ostatecznego wejścia w życie wymogu 
prowadzenia elektronicznej dokumen-
tacji. 

W związku z powyższym samorząd 
lekarski widzi potrzebę wprowadzenia 
rozwiązań prawnych, które odciążyłyby 
lekarzy i  lekarzy dentystów w tym za-
kresie, w szczególności:
– wprowadzenie refundacji zakupu 

sprzętu komputerowego oraz ewen-
tualnej dzierżawy łączy internetowych, 
niezbędnych do prowadzenia elektro-
nicznej dokumentacji medycznej,

– stworzenia przez Ministerstwo Zdro-
wia jednolitego oprogramowania 
spełniającego wymogi określone 
w przepisach regulujących prowadze-
nie dokumentacji medycznej, które 
byłyby na bieżąco aktualizowane 
w przypadku zmiany przepisów oraz 
nieodpłatnie udostępniane,

– organizacja i refundacja szkoleń w za-
kresie wprowadzanych zmian.
 

APEL Nr 4/XXXV/2017
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

KPOIL w Toruniu
z dnia 1 kwietnia 2017 r.
do Ministerstwa Zdrowia

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Toruniu apeluje do Mini-
sterstwa Zdrowia o  zmiany przepisów 
w  systemie zasad wystawiania recept 
tak, aby lekarze dentyści mieli prawo 
wypisywać recepty „pro auctore” i „pro 
familiae” według programu 75+ „Bez-
płatne leki dla seniora”. 

 
APEL Nr 5/XXXV/2017

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 1 kwietnia 2017 r.
do Premiera RP oraz Sejmu RP

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu apeluje do Ministerstwa Zdro-
wia oraz Sejmu RP o podjęcie prac nad 
zrównaniem praw emerytalnych lekarzy 
i  lekarzy dentystów na przykład z eme-
rytowanymi sędziami, prokuratorami czy 
służbami mundurowymi. 

Uzasadnienie: lekarze i  lekarze den-
tyści wykonują przez całe życie bardzo 
odpowiedzialną pracę dla dobra spo-
łeczeństwa. W chwili obecnej przecho-
dzący na emeryturę lekarze i  lekarze 
dentyści otrzymują głodowe emerytury 
urągające ich godności.
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STANOWISKO Nr 1/XXXV/2017
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

KPOIL w Toruniu
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Toruniu wyraża obawy, 
że reforma systemu ochrony zdrowia, 
jaka ma obowiązywać od 1 październi-
ka 2017 roku, która wprowadzi bardzo 
duże zmiany organizacyjne i finansowe, 
doprowadzi do ogromnego chaosu, 
a w efekcie do pogorszenia dostępności 
pacjentów do świadczeń. 

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy oba-
wia się, że w przypadku niepowodzenia 
tego przedsięwzięcia odium społeczne 
spadnie na lekarzy, będących na pierw-
szej linii kontaktu z  niezadowolonymi 
pacjentami.

XXXV OZL wyraża zaniepokojenie 
faktem, że w  trakcie pracy nad zało-
żeniami projektów zmian ustawowych 
nie uwzględniono opinii środowiska 
lekarskiego. 

 
STANOWISKO Nr 2/XXXV/2017

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 1 kwietnia 2017 r.

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Ku-
jawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w  Toruniu krytycznie ocenia 
dotychczasową pracę Ministra Zdrowia 
Konstantego Radziwiłła uznając jedno-
cześnie, że działania Ministra Zdrowia 
takie jak: 
– uniemożliwianie skorzystania z zabie-

gów in vitro finansowanych z budżetu 
państwa, 

– ograniczenie dostępu do tabletek 
„dzień po”, 

– ograniczenie możliwości leczenia ge-
riatrycznego oraz pediatrycznego nie 
służą dobru pacjentów i jako takie, 
mogą stanowić podstawę do składa-

nia wniosków o  wszczęcie postępo-
wania w  ramach odpowiedzialności 
zawodowej.
 
STANOWISKO Nr 3/XXXV/2017

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 1 kwietnia 2017 r.

XXXV OZL stoi na stanowisku, że 
obecna sytuacja stworzona przez Mi-
nisterstwo Zdrowia w odniesieniu do 
ogłoszonego postępowania konkurso-
wego w zakresie usług stomatologicz-
nych w sposób bezprecedensowy na-
rusza zapisy działu VI art. 134, art. 139 
ust. 9 i art.140 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Zapisy w  wyżej wymie-
nionych artykułach mają zapewnić 
jednakowe traktowanie podmiotów, 
zachowanie zasad uczciwej konku-
rencji poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w  sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dostatecz-
nie dokładnych i  zrozumiałych okre-
śleń, uwzględniających wszystkie wy-
magania i  okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty.

W związku z powyższym OZL uwa-
ża, że jedynym sposobem przywróce-
nia stanu prawnego w zakresie proce-
dur konkursowych jest unieważnienie 
tego postępowania, doprowadzenie do 
aneksowania obowiązujących umów na 
świadczenia zdrowotne w przedmioto-
wym zakresie, do czasu jednoznaczne-
go zinterpretowania i  zweryfikowania 
zapisów poprzez podjęcie szeroko ro-
zumianych konsultacji Ministerstwa 
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdro-
wia i środowiska medycznego.

Przewodniczący 
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Stanisław Hapyn

APELE I STANOWISKA XXXV OZL PRASÓWKA

Politycy do książki!
Okręgowa Izba Lekarska w  Warsza-

wie zachęca polityków do przeczytania 
książki Pawla Reszki. Egzemplarze książ-
ki, wraz z listem od prezesa Okręgowej 
Rady Lekarskiej, Andrzeja Sawoniego, są 
już w Sejmie i w Senacie. „Chcielibyśmy, 
aby każdy parlamentarzysta otrzymał 
i przeczytał tę książkę pozytywne wnio-
ski z  tej lektury udało się przekuć na 
konkretne działania, zmiany i  reformy 
systemowe, których pilnie potrzebują 
nie tylko lekarze, ale również wszyscy 
zatrudnieni w służbie zdrowia oraz, co 
najważniejsze, wszyscy pacjenci” – czy-
tamy w liście OIL. Książka „Mali Bogo-
wie” jest ilustracją problemów, z jakimi 
lekarze zmagają się każdego dnia. An-
drzej Swoni, prezez OIL dodaje, że jest 
„surowy opis chronicznie i  systemowo 
niedofinansowanej służby zdrowia, 
w  której z  powodu niedoborów, cha-
osu organizacyjnego, praca lekarzy za-
równo tych początkujących, stażystów 
i rezydentów, jak też starszych, staje się 
grą o przetrwanie w każdym sensie tego 
słowa”.

Przesłaniem reportażu jest drama-
tyczna sytuacja służby zdrowia jako ca-
łości, ludzi, instytucji, placówek małych, 
dużych, wielkomiejskich i  prowincjo-
nalnych. I na to chcemy zwrócić uwagę 
opinii publicznej jak i Pani, prawodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej.

ORL ma nadzieję, że po przeczytaniu 
tej książki parlamentarzyści zaczną po-
dejmować działania, których celem bę-
dzie poprawa sytuacji systemu ochrony 
zdrowia, w tym także wynagrodzeń dla 
personelu medycznego.

Źródło: „Puls Medycyny”
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UCHWAŁY ORL

UCHWAŁA NR 24/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie obniżenia stawki czynszu
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz umowy 
najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 
20 stycznia 2014 r. pomiędzy KPOIL a LSS
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu obni-
ża Lekarskiemu Stowarzyszeniu Senioratu 
w Toruniu czynsz za wynajem pomieszcze-
nia wg stawki 17,88 zł za 1 m2, tj na kwotę 
300,03 PLN (słownie zł: trzysta 03/100).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 
2017 r.

UCHWAŁA NR 25/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia rekomendacji
Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.). Uchwala 
się, co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu reko-
menduje XXXV Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy i Lekarzy Dentystów KPOIL w Toruniu 
przyjęcie preliminarza budżetu na 2017 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA NR 26/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie objęcia patronatem 
Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.). Uchwala 
się, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu wniosku Włocławskiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów, 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Le-
karska postanawia objąć Honorowym 
Patronatem kursy szkoleniowe organizo-
wane w 2017 r. przez Stowarzyszenie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA NR 27/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku opła-
cania składki członkowskiej
Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) 
oraz Uchwały NRL Nr 27/14/VII z  dnia 
5 września 2014 r. w  sprawie wysokości 
składki członkowskiej. Uchwala się, co 
następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu na 
podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Uchwały NRL 
Nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki 
członkowskiej zwalnia lekarza z obowiąz-
ku opłacania składki członkowskiej na czas 
nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2017 r. - 
z powodu całkowitego zaprzestania wyko-
nywania zawodu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwiet-
nia 2017 r.

UCHWAŁA NR 28/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
kandydata do pełnienia funkcji konsul-
tanta wojewódzkiego
Na podstawie art. 25 pkt 10 w  związku 
z  art. 5 pkt 10 ustawy z  dnia 2 grudnia 
2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 522 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie opi-
niuje kandydaturę Pani lek. dent. Doroty 
Szyperskiej do pełnienia funkcji konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie prote-
tyki stomatologicznej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA NR 29/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji orzekają-
cej w przedmiocie niezdolności lekarza 
do wykonywania zawodu (POUFNE)

UCHWAŁA NR 30/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyznania Odznaczenia i Ty-
tułu Pro Gloria Medici
Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz 
Regulaminu przyznawania Odznaczenia 
i  Tytułu PRO GLORIA MEDICI z  dnia 27 
maja 2010 r. Uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uwzględniając wniosek Kapituły Tytułu 
i Odznaczenia Pro Gloria Medici, Okręgo-
wa Rada Lekarska przyznaje Odznaczenie 
i Tytuł Pro Gloria Medici Panu doktorowi 
n. med. Jackowi Gesskowi. 
§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA Nr 31/VII/2017
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

W TORUNIU
z dnia 20 marca 2017 r.

w  sprawie dokonania zmiany wpisu 
w  rejestrze podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia kształcenia podyplo-
mowego lekarzy i  lekarzy dentystów 
w zakresie dotyczącym okresu planowa-
nego kształcenia podyplomowego przez 
organizatora kształcenia wpisanego do 
rejestru 
Na podstawie art. 25, w zw. z art. 5 pkt 11 
ustawy z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach 
lekarskich (t.j. Dz.U. z  2016 r. poz. 522 ze 
zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty-

18 3/2017



193/2017

UCHWAŁY ORL

sty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.), i § 5 
ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 
(Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 k.p.a. 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 – po rozpatrze-
niu oświadczenia organizatora kształcenia 
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. 
Mikołaja Kopernika w  Toruniu wpisane-
go do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy 
dentystów pod numerem 67-000037-001-
0004 o zmianie terminu kształcenia pody-
plomowego uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się nowy termin, prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy repre-
zentowanego przez Specjalistyczny Szpital 
Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w okresie od 30.03.2015 do 28.03.2018, na 
obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu, w przedmiocie 
i  zakresie szkoleń z  zakresu technik ope-
racyjnych – wpisanego do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod 
numerem 67-000037-001-0005.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w  rejestrze 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i  lekarzy denty-
stów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu, w zakresie da-
nych, o  których mowa w  art. 19c ust. 3 
pkt 1, 6 i  9 ustawy o  zawodach lekarza 
i  lekarza dentysty, oraz oznacza się ko-
lejnym numerem 0005 - czterocyfrowe 
oznaczenie zmiany wpisu organizatora do 
rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 
4) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów.
§ 3
Wydaje się ponownie dotychczasowe 
zaświadczenie o  wpisie do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe lekarzy i  lekarzy dentystów 
oznaczone zmienionym numerem, okre-
ślonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wnie-
sienia odwołania od uchwały do Naczelnej 

Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Toruniu w termi-
nie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ 
odstąpił od sporządzania uzasadnienia 
uchwały jako uwzględniającej żądanie 
strony w całości.

UCHWAŁA Nr 32/VII/2017
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

W TORUNIU
z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

w sprawie potwierdzenia spełnienia wa-
runków kształcenia podyplomowego le-
karzy dentystów
Na podstawie art. 25, w zw. z art. 5 pkt 11 
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach le-
karskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), 
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.), i § 5 ust. 1 
i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
5 grudnia 2006 r. w  sprawie rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 
Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 k.p.a. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 23.) po rozpatrzeniu wystąpie-
nia – Nowa Stomatologia Marzena Głęboc-
ka – Szkolenia, Produkty – o  potwierdze-
nie spełniania warunków do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy denty-
stów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego określone 
w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty w okresie od 20.04.2017 
do 21.04.2017, na obszarze Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu, w przedmiocie i zakresie obej-
mującym - Okluzja i planowanie leczenia 
cz. I, na podstawie przedłożonego planu 
(programu) kształcenia, realizowanego 
w  określonych planem formach i  trybie 
kształcenia, przez osoby stanowiące pla-
nowaną kadrę dydaktyczną, prowadzo-
nego we wskazanej, posiadanej bazie do 
prowadzenia kształcenia, oraz podle-
gającego, po jego zrealizowaniu, ocenie 
w  ramach posiadanego wewnętrznego 
systemu oceny jakości kształcenia - przez 
Nowa Stomatologia Marzena Głębocka - 
Szkolenia, Produkty.

§ 2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wnie-
sienia odwołania od uchwały do Naczelnej 
Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Toruniu w termi-
nie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ 
odstąpił od sporządzania uzasadnienia 
uchwały jako uwzględniającej żądanie 
strony w całości.

U C H W A Ł A N R 33/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
kandydata do pełnienia funkcji konsul-
tanta wojewódzkiego
Na podstawie art. 25 pkt 10 w  związku 
z  art. 5 pkt 10 ustawy z  dnia 2 grudnia 
2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 522 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie opi-
niuje kandydaturę Pani dr hab. n. med. 
Anny Szaflarskiej-Popławskiej do pełnie-
nia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA Nr 34/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
kandydata do pełnienia funkcji konsul-
tanta wojewódzkiego
Na podstawie art. 25 pkt 10 w  związku 
z  art. 5 pkt 10 ustawy z  dnia 2 grudnia 
2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 522 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie opi-
niuje kandydaturę Pana dr. Roberta Miel-
carka do pełnienia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie anestezjolo-
gii i intensywnej terapii.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA NR 35/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyznania zapomogi finan-
sowej
Na podstawie art. 5 pkt. 19 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz 
Uchwały 7/XXXIII/2015 Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 11 kwietnia 2015 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
finansowej z  izby lekarskiej. Uchwala się, 
co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu posta-
nawia przyznać jednorazową zapomogę 
finansową w kwocie 6.100,00 PLN brutto 
(słownie: sześć tysięcy sto zł 00/100) leka-
rzowi, który leczy się z powodu zaawanso-
wanej choroby nowotworowej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA NR 36/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Toruniu

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaca-
nia składki członkowskiej
Na podstawie art. 25 pkt 7 i  10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) 
oraz § 3 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i  5 Uchwały 
NRL Nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014 r. 
w  sprawie wysokości składki członkow-
skiej. Uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 
zwalnia lekarza z  obowiązku opłacania 
składki członkowskiej, na czas określony, 
w  miesiącu kwietniu 2017 roku - z  po-
wodu nieosiągania przychodów z  tytułu 
wykonywania zawodu.

2. Zobowiązuje się lekarza do nie-
zwłocznego powiadomienia Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Toruniu o osiągnię-
ciu przychodów z tytułu wykonywania 
zawodu oraz ze źródeł przychodów 
wymienionych w przepisach o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej

Stanisław Hapyn

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej

Łukasz Wojnowski

UCHWAŁA NR 37/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOILw Toruniu
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w  sprawie zwolnienia z  obowiązku 
opłacania składki członkowskiej
Na podstawie art. 25 pkt 7 i  10 usta-
wy z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach 
lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 
ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 5 
Uchwały NRL Nr 27/14/VII z  dnia 5 
września 2014 r. w sprawie wysokości 
składki członkowskiej. Uuchwala się, co 
następuje:
§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu 
zwalnia lekarza z obowiązku opłacania 
składki członkowskiej, na czas określo-
ny, od 1.04.2017 do 31.12. 2017 – z po-
wodu nieosiągania przychodów z tytu-
łu wykonywania zawodu.
2. Zobowiązuje się lekarza do nie-
zwłocznego powiadomienia Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Toruniu o osiągnię-
ciu przychodów z tytułu wykonywania 
zawodu oraz ze źródeł przychodów 
wymienionych w przepisach o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Niektórzy twierdzą, że rozmowa to 
czynność przereklamowana. A  gdy pod 
uwagę weźmie się jeszcze, że adwersa-
rzem są politycy, to teza ta wydaje się być 
jeszcze bardziej trafna. Właśnie takie spo-
tkanie odbyło się 18.03.2017 r. w Między-
zdrojach w ramach Konferencji Najnowsze 
Trendy w Stomatologii.

Kiedy na Bałtyku szalał sztorm, szerokie 
grono lekarzy dentystów spotkało się z po-
litykami, których reprezentowali: Pan Sena-
tor Tomasz Grodzki, były Pan Minister Bar-
tosz Arłukowicz, przewodniczący sejmowej 
komisji zdrowia i Pan Poseł Radosław Lub-
czyk, jedyny w Sejmie lekarz dentysta. Ze 
strony lekarskiej zabrakło wprawdzie ofi-
cjalnej reprezentacji Naczelnej Izby lekar-
skiej czy choćby Komisji Stomatologicznej 
NRL, ale przedstawiciele izb okręgowych 
i  zainteresowani lekarze dentyści z  całej 
Polski perfekcyjnie wypełnili tę lukę.

Program debaty obejmował dwa pa-
nele: sytuacja opieki stomatologicznej 
w Polsce i warunki wykonywania zawodu 
lekarza dentysty. Jak łatwo się domyśleć, 
pierwszą część zdominowały tematy do-
tyczące Ministerstwa Zdrowia i  Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele 
środowiska udowadniali politykom, że 
wiele trudności bierze się z powodu bra-
ku zrozumienia przez owe instytucje niu-
ansów i specyfiki opieki stomatologicznej. 
Ponadto utrudnienia, często wręcz nieży-
ciowe przepisy i wymagania biorą się stąd, 
że stomatologia nie ma w strukturach Mi-
nisterstwa Zdrowia osób wystarczająco 
dobrze zorientowanych w  tym zakresie. 
Wiele problemów jest często lekceważo-
nych lub źle procesowanych z  powodu 

Anita Pacholec
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niewiedzy. Przy braku jednej komórki od-
powiedzialnej za tematy stomatologiczne 
problemy, uwagi czy stanowiska trafiają 
często do różnych komórek organizacyj-
nych, co powoduje całkowity brak koor-
dynacji działań. Jedynym ratunkiem na 
ową bolączkę, co wyartykułowali zebrani, 
jest powołanie w strukturach MZ oddziel-
nego departamentu odpowiedzialnego 
za tę dziedzinę opieki medycznej. Argu-
mentacja była na tyle przekonywująca, że 
Pan Senator Grodzki, który zrozumiał jak 
różni się stomatologia od innych dziedzin 
medycyny, publicznie uznał konieczność 
stworzenia departamentu do spraw sto-
matologii. Jesteśmy świadomi, że przy 
obecnym kierownictwie na Miodowej taki 
krok jest nierealny, bo jak oczekiwać od 
kogoś kto traktuje stomatologię jak piąte 
koło u wozu i  rzemiosło, by zrobił w na-
szym kierunku taki gest? Jednak uświado-
mienie, mam wrażenie, że prawdziwe a nie 
na pokaz, politykowi, że tak powinno się 
stać, uważam za sukces tej debaty.

Nie sposób mówić o opiece medycznej 
nie wspominając o  pieniądzach. Tak było 
i w Międzyzdrojach. Kuriozalne 45 zł rocz-
nie na opiekę stomatologiczną w pełnym 
zakresie na statystycznego Polaka powo-
duje, że mamy 85% chorych na próchni-
cę 6-latków i  40% bezzębnych 60-latków. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że uśmiech 
przeciętnego Polaka jest albo czarny albo 
bezzębny. Czas spojrzeć prawdzie w oczy, 
a może w zęby, i podjąć odważne, zdecydo-
wane działania. Na ruchy pozorne nie ma 
już miejsca. Policzyć na co stać państwo-
wego płatnika i otwarcie powiedzieć to pa-
cjentom. Może wprowadzić dopłaty, może 
dodatkowe ubezpieczenia, kto wie, ale na 
pewno działania trzeba podjąć. Muszą być 
one jednak przemyślane i  opracowane 
w  oparciu o  rzetelną wiedzę praktyków. 
Niestety zza biurka niektóre sprawy wyglą-
dają inaczej. Obecny na spotkaniu były Pan 
Minister Arłukowicz uznał takie wspólne 
działania za całkowicie zasadne i potrzeb-

ne,  obiecał, jako przewodniczący sejmo-
wej komisji zdrowia, zwołanie specjalnego 
posiedzenia poświęconego tylko sprawom 
stomatologii. Zapraszając, już w Międzyz-
drojach, wszystkich zainteresowanych na to 
spotkanie, zagwarantował poważną i mery-
toryczną dyskusję. To według mnie drugi, 
ogromny sukces tej debaty.

Kolejnym tematem było kształcenia 
przed i  podyplomowe. Nie oszczędzono 
Ministra Zdrowia w związku z corocznym 
zwiększaniem liczby studentów na kie-
runkach stomatologicznych, co powoduje 
ogromną nadprodukcję lekarzy na rynku. 
A skonfrontowanie tego działania z  liczbą 
miejsc rezydenckich przyznanych prze Mi-
nistra Radziwiłła w ostatniej sesji (przypo-
mnijmy 2 na całą Polskę) ukazało w pełni 
kuriozum takiego działania. Jak więc można 
się dziwić, a co gorsza mieć za złe, że mło-
dzi lekarze wyjeżdżają za granicę by tam, 
w  przychylnych warunkach, realizować 
swoje zawodowe pasje. Przedstawiciele 
uczelni wyższych nie omieszkali skryty-
kować nieuregulowanego statutu studen-
ta, wykonującego zabiegi medyczne. Nie 
posiadając prawa wykonywania zawodu, 
czynności te wykonują na granicy prawa. 
Mimo iż na sali byli obecni sami lekarze, 
fakt ten wzbudził zaskoczenie. Jak przyto-
czyła Pani prof. Katarzyna Grocholewicz, 
dziekan wydziału stomatologicznego PUM, 
na corocznych konferencjach w  Nałęczo-
wie, problem ten jest poruszany, pisane 
są pokonferencyjne stanowiska, ale temat 
jakoś nie może się przebić poza środowisko 
akademickie. Szerokie uświadomienie tych 
problemów to kolejny sukces debaty.

Poruszano też sprawy związane z  wa-
runkami wykonywania zawodu lekarza 
dentysty w Polsce. Dla ogółu nie do przyję-
cia jest fakt nierównego traktowania pod-
miotów leczniczych w  porównaniu z  in-
nymi przedsiębiorstwami. Niezrozumiały 
jest opór we wprowadzeniu możliwości 
zatrudniania lekarza przez lekarza. Absur-
dalna sytuacja, kiedy może go zatrudnić 

choćby (niczego nie umniejszając) kwia-
ciarka, a  nie może kolega po fachu, jest 
w  obecnych warunkach gospodarczych 
niepojęte. Osobiście nie mogę również 
znaleźć wytłumaczenia dla ogromnego 
oporu naszych kolegów lekarzy z Naczel-
nej Izby Lekarskiej. Przecież jak ktoś bę-
dzie chciał kogoś zatrudnić, to zatrudni. 
Jak ktoś będzie chciał dać się zatrudnić, 
to zrobi to. Dlaczego nasi koledzy leka-
rze upatrują w tej swobodzie szatańskich 
podtekstów, ciemnych machlojek, niegod-
nych czynów, jakiś przymusów, czy form 
wyzysku? Doprawdy nie rozumiem i  nie 
potrafię, mimo mojej niezłej wyobraźni 
sobie tego wyimaginować. Przedstawie-
nie tego utrudnienia szerszemu gronu to 
znów sukces tej debaty.

Zwrócono też uwagę na niewspółmier-
ne obciążenia administracyjne praktyk 
lekarskich, na ciągle zmieniające się prze-
pisy. Wspomniano o  coraz to nowych 
obciążeniach, skutkujących wydatkami 
finansowymi, często nie mające wpływu 
na poziom udzielanych świadczeń, choćby 
ostania sprawa separatorów amalgamatu. 
Unaocznienie tych przyziemnych, ale jakże 
istotnych bolączek polskiego lekarza denty-
sty uważam za kolejny sukces owej debaty.

Czy więc faktycznie rozmowa to czyn-
ność przereklamowana? Może w  sztor-
mową pogodę każdy powinien się zaszyć 
w zacisznym kącie i czekać aż Matka Natu-
ra pokarze swe łaskawsze oblicze? A może 
właśnie w  taką pogodę, gdy każdy jest 
nieco bardziej wyczulony na otoczenie, 
bardziej wrażliwy na emocje, powinno się 
na takie drażliwe tematy rozmawiać. Co 
by nie mówić, trudno oprzeć się wrażeniu, 
że spotkanie w Międzyzdrojach rozwiało 
wszelkie wątpliwości jak sztormowy wiatr. 
Nie da się zaprzeczyć, że jeśli rozmawiają 
ze sobą ludzie zorientowani, przygotowani 
merytorycznie, umiejący słuchać i jeszcze 
chcący działać, to można liczyć na sukces. 
Jak widać spotykanie się w  różnych gre-
miach i miejscach jest jak najbardziej ko-
rzystne. A pozbawienie takiej możliwości 
członków Komisji Stomatologicznej NRL, 
poprzez wycofanie się obecnego Przewod-
niczącego z organizacji posiedzeń wyjaz-
dowych, jest błędem.

Teraz od nas zależy, czy i  jak wykorzy-
stamy sprzyjające wiatry.

Sztormowe gadanie
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JUBILEUSZ

Urodziny Mistrza
22 kwietnia w  restauracji toruń-

skiego Centrum Nowoczesności Młyn 
Wiedzy doktor Bohdan Dowbor, ne-
stor toruńskich internistów, wraz 
z licznym gronem swoich wdzięcznych 
uczniów świętował 90. urodziny. Czę-
stochowa miała Doktora Władysława 
Biegańskiego, my mamy Doktora Boh-
dana Dowbora... Czujemy się zaszczyce-
ni, że mieliśmy przywilej, przyjemność 
i  prawo być Pańskimi podopiecznymi 
oraz uczniami. Nauka, a następnie pra-
ca pod Pana serdecznym, ale bacznym 
„okiem” zapoczątkowała i  utrwaliła 
w  nas szacunek dla zawodu lekarza 
i potrzeb pacjenta. To dzięki Pańskiemu 
nietuzinkowemu podejściu do swoich 
stażystów, w  większości późniejszych 
współpracowników, nauczyliśmy się 
samodzielności i  odpowiedzialności 
oraz nabraliśmy wiary w ludzką dobroć 

i  życzliwość. Możliwość obcowania na 
co dzień z Pańskimi naukami, wskazów-
kami i poczuciem humoru stała się dla 
nas wzorcem i przyczynkiem do wielu 
wspaniałych,  dobrych wspomnień – 
napisali uczniowie Mistrza w okolicz-
nościowym liście. 

Z  okazji jubileuszu, doktor Bohdan 
Dowbor, w uznaniu zasług dla polskiej 
interny otrzymał dyplom i medal, przy-
znany przez władze Towarzystwa In-
ternistów Polskich. W imieniu Redakcji 
Meritum, składam Panu Doktorowi naj-
serdeczniejsze życzenia wielu lat w do-
brym zdrowiu, które niechaj pozwoli, 
kontynuować pasję dzielenia się wiedzą 
medyczną.

Sławomir Badurek 
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Z GRUDZIĄDZA

30 marca 2017 roku przy współ-
udziale naszej Delegatury odbył się 
wykład i  miniwarsztaty dla lekarzy 
z zakresu „Komunikacja, relacja lekarz-
-pacjent. Dobre rozmowy w  trudnych 
sytuacjach”. Wykład poprowadził lek. 
Jacek Kopeć dyrektor Laboratorium 

Wykład – relacja lekarz-pacjent

Szkolenie

Od lewej: dr Wiesław Umiński, 
dr Maria Maciejko-Czudy, dr Jacek Kopeć

Psychologii Zdrowia GFD Values dr Jac-
ka Santorskiego. Jednym z aspektów po-
ruszonych przez Pana dr. Kopecia było 
przedstawienie trudnej sytuacji, w któ-
rej do gabinetu lekarskiego wchodzi 
agresywny, roszczeniowy pacjent i bez 
uzasadnionego powodu wykrzykuje, 
wymachuje rękoma. Pan dr przedstawił 
zebranym gościom praktyczne scenki 
rodzajowe z takich sytuacji. 

Drugim ważnym problemem poru-
szonym na wykładzie była sytuacja do-
tycząca przebiegu rozmowy z rodzicami, 
którzy negują wszelkie szczepienia dzie-
ci, kwestia przekonania, rozmowy. Pan 
dr Kopeć wytłumaczył, że osoby odma-
wiające szczepień żyją w swoim świecie 
i  mają głębokie przekonanie o  swojej 
słuszności oraz prawidłowym podejściu 
do tej trudnej sytuacji. Są to osoby z ty-
pem osobowości niezwyczajnej. Bardzo 

mocno wierzą w zasadność swoich idei, 
znacząco odmiennych od większości. 
Przekonywanie tych osób do irracjo-
nalnego podejścia jest bardzo trudne. 
Uważają one, że każda próba ich przeko-
nywania stanowi spisek przeciwko nim. 
Pan doktor proponuje w tym przypad-
ku nie walczyć z problemem, tylko do-
strzec pozytywne intencje w odmowie 
szczepień, argumentując m.in.: „cieszę 
się, że zwracacie Państwo uwagę na 
uboczne aspekty szczepień z  powodu 
troski o swoje dzieci”. I przyznać, czasami 
rzeczywiście zdarzają się powikłania po 
szczepionkach, „ale muszę wytłumaczyć 
Państwu o wskazaniach medycznych do 
szczepień, ponieważ też zależy mi na 
zdrowiu Państwa dzieci”. Dać odczuć 
pacjentowi, że jesteśmy po tej samej 
stronie, że zdrowie dziecka jest tutaj naj-
ważniejsze tylko inaczej to rozumiemy.

W  dniu 23 kwietnia 2017 roku 
w Grudziądzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym w Grudziądzu odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy poświęconej życiu 
i  twórczości Patrona Szpitala Włady-
sława Biegańskiego. W uroczystości tej 
wziął udział Przewodniczący Delegatu-
ry IL w Grudziądzu dr Wiesław Umiń-
ski. Inaugurując wydarzenie powiedział: 
„Ze wzruszeniem otwieramy dzisiaj wy-
stawę poświęconą życiu i  twórczości 
Władysława Biegańskiego. Każdemu 
lekarzowi, każdemu kto uczestniczy 

26 kwietnia 2017 roku przy współ-
udziale naszej Delegatury odbyło się 
kolejne zebranie szkoleniowe. Wykła-
dowcą była Pani dr hab. n. med. Ewa 
Lewicka z  Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego – Szpitala Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego – II Kliniki 
Kardiologii i Elektroterapii Serca. Tema-
tem spotkania były „Praktyczne aspek-
ty leczenia migotania przedsionków 
w oparciu o najnowsze wytyczne 2016”. 
Podczas dwugodzinnego wykładu wy-
kładowca rozwiał wszelkie wątpliwości 
m.in. dotyczące zagadnień: 
• Jak rozpoznać i kiedy włączyć lecze-

nie przeciwzakrzepowe?
• Jak przygotować pacjenta do plano-

wego zabiegu?
• Jak postępować z  pacjentem w  po-

deszłym wieku lub z  zaburzeniami 
czynności nerek?

• Jak zwiększyć poziom bezpieczeń-
stwa w leczeniu przeciwzakrzepo-
wym?

• Jak wyglądają interakcje lekowe 
lub pokarmowe w  zależności od 
wybranego leku przeciwzakrzepo-
wego?

Dr hab. n. med. Ewa Lewicka

Szpital 
im. Władysława 
Biegańskiego
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w  procesie leczenia i  profilaktyki to 
nazwisko jest bliskie, wszak to On stwo-
rzył pierwszy w Polsce Kodeks Etyki Le-
karskiej. Jego przemyślenia i przesłania 
są dla nas zawsze aktualne, inspirujące 
i  obowiązujące. Władysław Biegański 
pisał: „medycyna urodziła się z niedoli, 
a  jej rodzicami chrzestnymi były miło-
sierdzie i współczucie. Bez pierwiastka 
filantropijnego medycyna byłaby naj-
pospolitszym, a może wstrętnym nawet 
rzemiosłem”. Pamiętajmy o tym w na-
szej codziennej pracy.

 
Wiesław Umiński

Z GRUDZIĄDZA

Uroczystość poprzedzona była Mszą 
świętą w  kaplicy szpitala. Odprawił ją 
Ks. Kanonik Andrzej Bartman.

„W  Niedzielę Miłosierdzia Bożego 
gromadzimy się w naszej szpitalnej Ka-
plicy, aby modlić się w intencji Patrona 
naszego Szpitala dr. Władysława Biegań-
skiego oraz wszystkich pracowników. 
Parafie, szkoły, szpitale mają swoich 
patronów – to zobowiązuje. Mieć pa-
trona, to znaczy poczuć jego życie, jego 
przesłanie. Mieć patrona, to mieć wzór 
do naśladowania. Naszym patronem 
jest dr Władysław Biegański. Dobrze, że 
wspominamy go w uroczystość Bożego 
Miłosierdzia. Jednym z  przejawów na-
szego miłosierdzia ma być opieka nad 
człowiekiem potrzebującym, chorym. 
Tego może nas uczyć nasz patron. Dla 

niego ważny był człowiek, cały czło-
wiek. Praca lekarza nie jest łatwa, to 
często dużo wyrzeczeń, poświęceń ale 
też dużo radości z tego, że uratowało się 
życie czy zdrowie pacjenta. Pamiętajmy 
o  pracy lekarzy! nie tylko narzekajmy 
na nich, ale przede wszystkim bądźmy 
im wdzięczni za trud. Otoczmy ich na-
szą modlitwą i wsparciem. Oni też tego 
potrzebują, zwłaszcza wtedy, gdy stoją 
bezradni w obliczu organicznej medy-
cyny”.

Uroczystość
Główna uroczystość poświęcona 

Patronowi naszego Szpitala dr. Wła-
dysławowi Biegańskiemu odbyła się 
w  sobotę 6 maja w  Teatrze w  Gru-
dziądzu. Wykład o  doktorze Biegań-
skim zaprezentował Janusz Jadczyk, 
dyrektor Muzeum Częstochowskiego. 
W  uroczystości tej wzięli udział m.in. 
dr Łukasz Wojnowski, prezes Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w  Toruniu, Piotr Całbecki, marszałek 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej:  
Andrzej Mioduszewski i  Mieczysław 
Wyględowski, Arkadiusz Goszka prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Grudzią-
dzu oraz przewodniczący Delegatury 
IL w  Grudziądzu dr Wiesław Umiński. 
Składając życzenia na ręce dyrektora 
szpitala Marka Nowaka dr Umiński 
powiedział: „Panie, Panowie; w 160 lat 
od urodzin, w  sto lat od śmierci wiel-
kiego patrona medyków Grudziądza 
Władysława Biegańskiego – żył tylko 
60 lat - o ileż mniej od stojącego przed 
Państwem. Takie chwile skłaniają do 
refleksji... ile z niego jest w Nas. Spuści-
zna Jego dokonań, życia, Jego mądrości, 
poczucia humoru i Jego wiedzy – skło-
niło nasze miasto do nadania patrona-
tu szpitalowi w  Grudziądzu. Patronat 
zawsze zobowiązuje, mówiąc językiem 
mistyków otacza i chroni. W tym szpi-

Od lewej: Robert Malinowski – Prezydent 
Miasta Grudziądza wraz z małżonką, 

dr n. med. Irena Nowak oraz 
dr Wiesław Umiński z małżonką

Od lewej: Ks. Kanonik Andrzej Bartman, Paulina Łącz – sekretariat 
szpitala, dr. Wiesław Umiński – przewodniczący Delegatury IL 

w Grudziądzu, Ks. Daniel Milewski – kapelan szpitalny
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Z GRUDZIĄDZA

talu My medycy, Nasi pacjenci, Nasza 
misja, Nasze posłanie. Tak widział „lecz-
nice” Władysław Biegański. On uczynił 
z etyki lekarskiej wiedzę, z moralności 
postawę lekarza, miłosierdzie, rzetel-
ność. Poświęcenie wpisał w kanon naj-
piękniejszego zawodu świata. Pouczał 
przez dykteryjki, aforyzmy, kalambury, 
po czym spisał je i wydał... są w Naszych 
rękach. Życzę Nam wszystkim, by sta-
ły się częścią Naszej duszy, Naszych 
marzeń i  wspomnień. A  czasy mamy 
nietęgie – kreatorzy ochrony zdrowia 
nie pytają, nie czytają, a  wiedzą - co 
na to aforysta Władysław Biegański?”.
Podczas uroczystości wyróżnieni go-
ście otrzymali z rąk dyrektora Szpitala 
Marka Nowaka drobne upominki – pa-
miątkowe medale, publikację o Włady-
sławie Biegańskim oraz rzeźbę w szkle 
z zatopionym w środku obrazem szpi-
tala z lotu ptaka.

Od lewej: Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, 
Andrzej Mioduszewski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, 

Arkadiusz Goszka – przewodniczący Rady Miejskiej w Grudziądzu, 
Łukasz Wojnowski – prezes Kujawsko-Pomorskiej OIL w Toruniu, 

Jacek Kubiczak – członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Toruniu, Dyrektor Hospicjum „Światło” w Toruniu, 
Wiesław Umiński – przewodniczący Delegatury IL w Grudziądzu, 

Beata Zawadowicz – prezes Częstochowskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Anna Janosz – dyrektor Centrum Kultury „Teatr” w Grudziądzu, 

Anna Raczyńska – dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej Bydgoszcz.

Gala zakończyła się muzycznym widowiskiem, opowiedzianym przez wybitnych 
instrumentalistów i wokalistów – Waldemar Malicki & Filharmonia Dowcipu.
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Wśród ludu naszego istnieje podanie, 
że każda gwiazda spadająca oznacza 
śmierć człowieka na ziemi. Gwiazdy 
spadają rozmaicie: jedna jako maleńka 
iskierka błyśnie tylko na chwilkę i zga-
śnie bez śladu, druga szerokim a jasnym 
warkoczem przelatuje po niebie i znik-
nąwszy, długo ślad wielkiej jasności po 
sobie zostawia. Tak i  ludzie: samoluby 
nikną bez śladu i  bez żalu, ludzie zaś 
dobrzy zawsze jasny ślad w  pamięci 
innych po sobie zostawią.

***
Młodzieży wybierającej zawód, dał-

bym następującą radę: iść tylko za 
głosem powołania, na nic innego nie 
zważać.

***
Jestem najzupełniej przekonany, że 

człowiek który lubi swój zawód, przy 
odrobinie zdolności zawsze wybić się 
musi.

***
Prawdziwa wiedza prowadzi zawsze 

do skromności, zarozumiałość stoi 
w odwrotnym stosunku do wiedzy.

***
Najwyższy cel zawodu lekarskiego 

w postaci ideału to najdoskonalsze nie-
sienie pomocy ludziom w chorobach.

Dr Władysław Biegański

Z GRUDZIĄDZA PRASÓWKA

Szpitale mają ból z bólem
Większość skontrolowanych przez NIK szpitali nadal ani nie wprowadziła 

regulacji dotyczących leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. Po-
zbawia to pacjentów gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do leczenia 
bólu, odpowiednio do stopnia jego natężenia. Nie we wszystkich szpitalach 
chorzy są też rzetelnie informowani o możliwych terapiach, korzyściach i za-
grożeniach związanych z uśmierzaniem bólu. Badania wskazują, że w Polsce 
z powodu bólu przewlekłego, czyli trwającego ponad trzy miesiące, cierpi 
20% społeczeństwa, przy czym u  części (ponad 5%) jest to ból o  bardzo 
dużym nasileniu. W  chorobie nowotworowej z  bólem zmagają się niemal 
wszyscy chorzy. Według specjalistów, dla skutecznego uśmierzania bólu 
niezbędne są systematyczne pomiary natężenia bólu i ocena efektów jego 
leczenia. Monitorowanie skuteczności powinno się odbywać przez cały okres 
leczenia, bez względu na charakter bólu. Kluczowa dla zastosowania odpo-
wiedniej terapii jest odpowiednia komunikacja z pacjentem i jego edukacja.

Źródło: newsbook.pl

Drożeje immunosupresja potransplantacyjna
Na nowej liście refundacyjnej, która obowiązuje od 1 maja, pojawiły się 

bardzo drogie leki immunosupresyjne. Niektóre podrożały o ponad 1000 zł. Na 
nowej liście leków refundowanych (jest aktualizowana co dwa miesiące) po-
jawiły się preparaty zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego organu, któ-
rych cena wzrosła nawet o ponad tysiąc złotych. Tak jest w przypadku dwóch 
specyfików: Ceglaru – dotąd pacjenci płacili 3,20 zł, teraz 1057,82 zł i Valcyte 
– podrożał z 3,20 zł na 1327,15 zł! Osoby po transplantacjach mają jeszcze do 
dyspozycji trzynaście innych leków. Te, zamiast dotychczasowej ceny ryczał-
towej (3,20 zł), kosztują od kilku do kilkudziesięciu złotych. – To przykre, ale 
sytuacja co jakiś czas się powtarza. Ostatni raz leki immunosupresyjne zdrożały 
na początku 2016 r. – przypomina Eugeniusz Rydel, wiceprezes Stowarzyszenia 
„Życie po przeszczepie”. Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” wraz z innymi 
organizacjami działającymi na rzecz pacjentów po transplantacjach podejmuje 
działania, by przekonać resort zdrowia do wycofania podwyżki cen leków, bez 
których osoby z przeszczepionymi narządami nie mogą żyć.

Źródło: pomorska.pl

Specjalistów jak na lekarstwo
W Zachodniopomorskiem brakuje internistów, zakaźników, psychiatrów, 

anestezjologów, pediatrów… Coraz bardziej odczuwają to dyrektorzy szpitali. 
Ale młodzi lekarze wcale się nie wyrywają do zdobywania najbardziej deficy-
towych specjalizacji. Stawiają na te, w których zarobki mogą być wyższe. Mini-
sterstwo w ostatnim „rozdaniu” przyznało naszemu regionowi ponad 60 miejsc 
specjalizacyjnych w trybie rezydenckim. Głównie w dziedzinach deficytowych. 
Ale wpłynęło tylko 10 wniosków od chętnych do ich wykorzystania. Młodzi 
lekarze wolą się kształcić w ginekologii i położnictwie, ortopedii, medycynie 
estetycznej. Tylko jedna osoba zdecydowała się na internę (choć w tej dzie-
dzinie było więcej miejsc). Młodzi lekarze nie ukrywają, że chcą zdobywać te 
specjalizacje, które dają większe szanse na dobre zarobki w przyszłości.

Źródło” „Kurier Szczeciński”
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Dokumentacja medyczna 
– nowe regulacje prawne

PRAWO I MEDYCYNA

11 maja 2017 r. weszły w życie istot-
ne zmiany, dotyczące m. in. zasad udo-
stępniania dokumentacji medycznej 
oraz innych obowiązków, związanych 
z jej prowadzeniem. Wszystko za spra-
wą ustawy uchwalonej przez Sejm 23 
marca 2017 r. o zmianie ustawy o pra-
wach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pa-
cjenta oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza nowe regulacje, 
dotyczące nie tylko kwestii dokumenta-
cji medycznej, ale również praw pacjenta 
(prawo do leczenia bólu), rozszerza obo-
wiązki w zakresie informowania pacjenta 
i  innych osób uprawnionych – o  stanie 
zdrowia pacjenta – także na innych niż 
lekarze pracowników medycznych, wpro-
wadza definicję pojęcia wyciąg, odpis 
i kopia oraz nakłada na izby lekarskie obo-
wiązek przechowywania dokumentacji 
medycznej po zmarłym lekarzu – prowa-
dzącym praktykę zawodową. Samorząd 
zawodowy będzie mógł przechowywać 
dokumentację medyczną we własnym 
archiwum, albo przekazać uprawnione-
mu podmiotowi na podstawie umowy. 
Zmiany wprowadzone ustawą z  marca 
2017 r. dotyczą też problematyki postę-
powania prowadzonego przez Rzecznika 
Praw Pacjenta (np. możliwość odwoływa-
nia się od indywidualnych rozstrzygnięć 
Rzecznika do sądu administracyjnego 
– wniesienie skargi) oraz postępowania 
przed wojewódzkimi komisjami do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych.

W  niniejszym tekście zajmiemy się 
omówieniem najistotniejszych zmian, 
które dotyczą problematyki prowadze-
nia i  udostępniania dokumentacji me-
dycznej. Zatem po kolei…

Osoby uprawnione do przetwarzania 
danych zawartych w dokumentacji 

medycznej.
Jednoznacznie wskazano, że osoby wy-

konujące zawód medyczny przetwarzają 
dane, zawarte w dokumentacji medycznej 
z mocy ustawy, natomiast pozostałe oso-
by na podstawie i  w  granicach upoważ-
nienia udzielonego przez administratora 
tych danych. Zarówno osoby wykonujące 
zawód medyczny, jak i upoważnione przez 
administratora danych, są zobowiązane 
do zachowania w  tajemnicy informa-
cji dotyczących pacjenta, uzyskanych 
w związku z wykonywaniem zadań, także 
po śmierci pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji 
medycznej po śmierci pacjenta. 

Prawo do dokumentacji 
dla Rzecznika Praw Pacjenta.

Zmiana polega na jednoznacznym 
wskazaniu, że w razie śmierci dokumen-
tacja medyczna jest udostępniana oso-
bie upoważnionej przez pacjenta za życia 
oraz osobie, która w chwili jego śmierci 
była jego przedstawicielem ustawowym.

Zmiany w ustawie o prawach pacjen-
ta poszerzyły katalog osób, którym pod-
miot udzielający świadczeń zdrowotnych 
udostępnia dokumentację medyczną o:
• podmioty tworzące w  rozumieniu 

ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1638, z późn. zm.) w zakresie nie-
zbędnym do sprawowania nadzoru nad 
podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (upoważniona osoba 
wykonująca zawód medyczny),

• członków zespołów kontroli zakażeń 

szpitalnych, działających na podsta-
wie ustawy z  dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u  ludzi (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1866, z późn. zm.), w za-
kresie niezbędnym do wykonywania ich 
zadań,

• inne niż lekarze, pielęgniarki, położne, 
osoby wykonujące zawód medyczny, 
w  związku z  prowadzeniem procedu-
ry oceniającej podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych na podstawie 
przepisów o  akredytacji w  ochronie 
zdrowia albo procedury uzyskiwania 
innych certyfikatów jakości, w zakresie 
niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Przeredagowano również stosowny prze-
pis tak, aby w sposób jednoznaczny wyni-
kało z  niego uprawnienie Rzecznika Praw 
Pacjenta do dokumentacji medycznej, co 
zdaniem projektodawców pozwoli uniknąć 
podważania uprawnień Rzecznika Praw 
Pacjenta w tym zakresie (ma to wpływ na 
przedłużanie prowadzonych przez Rzeczni-
ka postępowań wyjaśniających).

Sposób udostępniania 
dokumentacji medycznej. 

Oryginał tylko dla sądów i organów 
władzy publicznej.

Nowy obowiązek administracyjny 
– wykaz osób/podmiotów, którym 

udostępniono dokumentację
Zgodnie z nowym brzmieniem prze-

pisów, dokumentacja medyczna będzie 
udostępniana w następujących formach: 
do wglądu w  miejscu udzielania świad-
czeń zdrowotnych (z  możliwością spo-
rządzenia notatek lub zdjęć), przez spo-
rządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub 
wydruku, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej lub na infor-
matycznym nośniku danych. 

Nowelizacja zakłada istotną zmianę 
w  zakresie udostępniania oryginału do-
kumentacji medycznej, której celem jest 
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zapewnienie podmiotom udzielającym 
świadczeń zdrowotnych mechanizmów 
umożliwiających realizację obowiązków 
w zakresie zapewnienia pacjentom pra-
wa do dokumentacji medycznej, przez 
cały okres jej przechowywania. 

Jest rzeczą powszechnie znaną, że 
podmiot udzielający świadczeń zdro-
wotnych ma ograniczone możliwości 
skutecznego wyegzekwowania „wy-
pożyczonego” oryginału dokumenta-
cji medycznej. Nie można w  związku 
z  tym wykluczyć przypadków, że udo-
stępniony oryginał zostanie przez pa-
cjenta przypadkowo lub nawet celowo 
zniszczony, przerobiony lub zagubiony. 
Zgodnie z brzmieniem nowych przepi-
sów, oryginał dokumentacji medycznej 
będzie wydawany tylko na żądanie 
organów władzy publicznej i  sądów 
oraz w  przypadku, gdy sporządzenie 
kopii mogłoby spowodować zwłokę 
w udzieleniu świadczenia zdrowotne-
go zagrażającą życiu lub zdrowiu pa-
cjenta. Podmiot, który wypożycza ory-
ginał, będzie potwierdzać jego odbiór 
i zobowiąże się do zwrotu niezwłocznie 
po wykorzystaniu. W  oryginale będą 
również wypożyczane, za potwierdze-
niem odbioru i  z  zastrzeżeniem zwro-
tu, zdjęcia rentgenowskie wykonane na 
kliszy. 

Jako dodatkowy sposób udostępnia-
nia dokumentacji medycznej, prowadzo-
nej w postaci papierowej wprowadzono 
możliwość wykonania na wniosek pa-
cjenta lub innego uprawnionego pod-
miotu czy organu, odwzorowania cyfro-
wego (skanu) i przekazywanie następnie 
przez elektroniczną transmisję danych 
albo na informatycznym nośniku. To 
fakultatywny sposób udostępniania do-
kumentacji medycznej, który podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych bę-
dzie mógł wprowadzić w swoim regula-
minie organizacyjnym, jeśli pozwolą na 
to warunki organizacyjne i  techniczne, 
jakimi dysponuje. 

Zmiana ustawy nałożyła na lekarza/
podmiot leczniczy obowiązek rejestro-
wania wniosków o udostępnienie doku-
mentacji medycznej. Wykaz ten będzie 
zawierać: 

1) imię (imiona) i  nazwisko pacjenta, 
którego dotyczy dokumentacja medyczna;

2) sposób udostępnienia dokumenta-
cji medycznej;

3) zakres udostępnionej dokumenta-
cji medycznej;

4) imię (imiona) i nazwisko osoby in-
nej niż pacjent, której została udostęp-
niona dokumentacja medyczna, nazwę 
uprawnionego organu lub podmiotu;

5) imię (imiona) i nazwisko oraz pod-
pis osoby, która udostępniła dokumen-
tację medyczną;

6) datę udostępnienia dokumentacji 
medycznej.

Projektodawcy zmian wskazali, że re-
gulacja powyższa stanowi wykonanie za-
lecenia pokontrolnego sformułowanego 
przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Kopia dokumentacji 
medycznej – będzie taniej

Dotychczas maksymalna wysokość 
takiej opłaty wynosiła ok. 84 gr za jed-
ną stronę. Zmiana ustawy o  prawach 
pacjenta obniżyła maksymalną opłatę 
za sporządzenie jednej strony kopii do-
kumentacji medycznej na 30 gr (0,00007 
przeciętnego wynagrodzenia w  po-
przednim kwartale). Dzięki temu rozwią-
zaniu pacjenci poniosą mniejsze koszty 
udostępnienia kopii dokumentacji me-
dycznej. Taka sama opłata obowiązywać 
będzie w  przypadku wykonania jednej 
strony skanu dokumentacji medycznej 
prowadzonej w postaci papierowej oraz 
jednej strony wydruku z dokumentacji 
prowadzonej w  postaci elektronicznej. 
Wprowadzono również przepis, zgodnie 
z którym wysokość opłaty, uwzględnia 
podatek od towarów i  usług, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów usługa 
jest opodatkowana tym podatkiem.

Dodatkowy okres przechowywania 
skierowania

Nowelizacja ustawy o  prawach pa-
cjenta wprowadziła dodatkowy okres 
do przechowywania skierowania, w przy-
padku gdy świadczenie zdrowotne będą-
ce przedmiotem skierowania nie zostało 
udzielone, z  powodu niezgłoszenia się 
pacjenta w ustalonym terminie.

Jak wskazali projektodawcy ww. 
zmian, obowiązujące dotychczas prze-
pisy określały czas przechowywania 
skierowania na badania na 5 lat licząc 
od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym udzielono świadczenia zdrowot-
nego będącego przedmiotem skiero-
wania. Brak było natomiast przepisów 
dotyczących sytuacji, gdy pacjent zgłosił 
się po raz pierwszy, został wpisany na 
listę oczekujących, a następnie nie zgło-
sił się w ustalonym terminie ani też nie 
odebrał oryginału skierowania. Zgodnie 
z nowelizacją, skierowanie będzie w ta-
kim przypadku przechowywane przez 
okres 2 lat, od końca roku kalendarzo-
wego, w którym zostało wystawione.

Możliwość wydania pacjentowi 
oryginału dokumentacji medycznej, 

po upływie okresów jej 
przechowywania.

W dotychczas obowiązującym stanie 
prawnym możliwość wydania pacjen-
towi dokumentacji medycznej przewi-
dzianej do zniszczenia wynika z  § 75 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycz-
nej oraz sposobów jej przetwarzania 
(Dz.U. poz. 2069). Regulacja ta pozo-
stawała jednak w  sprzeczności z  art. 
29 ust. 2 ustawy o  prawach pacjenta, 
zgodnie z którym podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych jest zobowią-
zany po upływie okresu przechowywa-
nia zniszczyć dokumentację medyczną 
w sposób uniemożliwiający identyfika-
cję pacjenta, którego dotyczyła. Wyją-
tek dotyczy dokumentacji medycznej 
będącej materiałem archiwalnym w ro-
zumieniu przepisów ustawy z  dnia 14 
lipca 1983  r. o  narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1506), jest ona przekazywana do 
archiwum państwowego. Zmiana, któ-
ra weszła w  życie na mocy nowelizacji 
ustawy o  prawach pacjenta, uporząd-
kowała regulacje prawne w  tej kwestii, 
wprost wskazując, że pacjent ma pra-
wo otrzymać oryginały dokumentacji 
medycznej po upływie – określonych 
ustawowo – okresów przechowywania.
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Z WŁOCŁAWKA

13 maja 2017 r. w Arenie Toruń od-
były się 13. Międzynarodowe zawody 
z cyklu Memoriał dr. Witolda Makace-
wicza – przez lata lekarza klubowego 

Uczcili pamięć dr. Witolda Makacewicza

S.S.W. „Ring Wolny” i naszego niezapo-
mnianego kolegi. W tegorocznej edycji 
uczestniczyło 44 pięściarzy (w  tym 8 
dziewcząt) z  Wielkiej Brytanii (Man-

chesteru), oraz reprezentanci klubów 
z  Chełmży, Dąbrowy Chełmińskiej, 
Gdyni, Łodzi, Świecia, Wicka k. Łeby, 
Włocławka, Zagórzyc k. Słupska i Toru-
nia. Po oficjalnym otwarciu zawodów, 
ich inicjatorowi Czesławowi Dromowi-
czowi, który obchodzi 50-lecie swojej 
działalności sportowej, wręczono oko-
licznościowy pas mistrzowski. W  cza-
sie dłuższych przerw między walkami 
prezentowały się chirliderki z  zespo-
łu „Rytm-x”. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale. Ze strony medycznej zawody za-
bezpieczali dr Lesław Welker i ratownik 
medyczny mgr Arkadiusz Szefler, którzy 
podobnie jak w  latach poprzednich, 
tylko kibicowali – obie „13” nie okazały 
się pechowe.

Lesław J. Welker

Po raz kolejny, 27 marca, w gościnnych progach reatauracji IMPRESJA wło-
cławscy seniorzy spotkali się, aby wspólnie, piosenką i pogodnym nastrojem, 
powitać nadchodzącą wiosnę. Aura tego dnia okazała się nader łaskawa – 
świeciło słońce i było bardzo ciepło. Jeśli do tego dodać grające kolorami 
upominkowych kwiatów wnętrze sali recepcyjnej, nie dziwi pełen radości 
i pogody nastrój kawowo-słodyczowego spotkania. Zgodnie ze scenariuszem, 
uczestnicy z pomocą otrzymanych miniśpiewników z tekstem i oprawą mu-
zyczną naszego multiinstrumentalisty Pana Jacka, ochoczo zaśpiewali wio-
śnie na powitanie. Było więc skaldowe o  „Wiośnie, kiedy ubywa nam lat’” 
o urokach świata, kiedy zakwitną jabłonie, czy wreszcie o wyjątkowym uroku 
świata kiedy kwitną białe bzy.

Tegorocznym novum był występ pary artystów estradowych ze Stowarzy-
szenia Edukacyjnego „Teatr Nasz”, którzy skeczami i śpiewkami związanymi 
z wiosną, urozmaicili czas uczestnikom.

W doskonałych humorach, żegnając się, nieomal wszyscy postulowali 
kontynuowanie tej młodej jeszcze tradycji.

Andrzej Kunkel

Wiosna, wiosna...
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Wiosna, wiosna...

Wernisaż 
Zbigniewa Nowaka

Miło nam poinformować o werni-
sażu wystawy malarstwa autorstwa 
Pana Zbigniewa Nowaka. Autor sie-
bie opisuje... „Zbigniew Nowak, ur. 
1953 w Jeleniej Górze”. Studia ukoń-
czył w Lublinie, tam też odnalazł to 
co najważniejsze. Nadal żonaty. Prak-
tykujący aateista (użycie 2 x litery „a” 
zamierzone). Z zamiłowania żeglarz, 
motocyklista. Dodatkowo specjalizu-
je się w technicznych zagadnieniach 
wojskowych. Malarstwem zajął się 
po poważnej chorobie, której do-
świadczył w 2010 r. Od tamtej pory 
tworzy płótna z  zakresu realizmu 
(w tym technicznego) oraz koncep-
tualizmu abstrakcyjnego. Jego prace 
wystawiane były m.in. w  toruńskim 
„Paszporcie do sztuki” jak i krakow-
skiej „Dzikiej estetyce”. Mimo ofert, 
dotychczas nie zdecydował się na 
sprzedaż żadnego ze swoich dzieł. 
Wciąż w procesie twórczym. Techni-
ka – olej na płótnie. 

Motto na dziś: „Carpe diem”.

Początek wernisażu 
– 21.07.2017 r. (piątek) 

o godz 15.30 w siedzibie KPOIL 
w Toruniu, ul. Danielewskiego 6.

Serdecznie zapraszamy!

KULTURA

Szanowni Państwo,
z  przyjemnością zawiadamiamy, że tegoroczny MotoBridge 2017 (zlot 

motocyklowy lekarzy i lekarzy dentystów) zawita do siedziby KPOIL. W pro-
gramie, oprócz okazywania dumy ze swych mechanicznych rumaków, zwie-
dzanie wystawy malarstwa, m. in. o tematyce motocyklowej autorstwa Pana 
Zbigniewa Nowaka.

Przyjazd ok. 80 uczestników na swych 60 maszynach przewidziany jest 
w piątek, 21.07.2017r. na godz. 15.15.

Serdecznie zapraszamy.

HUMOR Z GABINETU

Choroby zawodowe:
choroba sprzątaczki – wymioty
choroba listonosza – torbiel
choroba górnika – zawał
choroba myśliwego – zastrzał
choroba astronoma – zaćma
choroba wynalazcy – nowotwór
choroba polarnika – biegunka
choroba projektanta mody – trąd
choroba rybaka – zapalenie stawów

Zmartwiony asystent zwraca się 
do ordynatora:
– Panie doktorze co wpisać w karcie 

naszego pacjenta jako przyczynę 
zgonu?

– Najlepiej swoje imię i nazwisko...

– Panie doktorze, mam dopiero czter-
dzieści lat i już jestem zupełnie łysy.

– Proszę się nie martwić. Wypadanie 
włosów, to jedyna choroba, która 
nie ma nawrotów.

Co to jest podwójnie ślepa próba?
Dwóch chirurgów przy EKG

HUMOR
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Rondo imienia doktora 
Tadeusza Ładniaka

Od 19. maja toruńskie rondo łączące 
ulice Polną, Traktorową i Forteczną nosi 
imię doktora Tadeusza Ładniaka. Zmarły 
28 listopada ubiegłego roku specjalista 
chorób wewnętrznych pozostał w  pa-
mięci współpracowników i  pacjentów 
jako znakomity diagnosta a nade wszyst-
ko człowiek wielkiej życzliwości. Lekarz, 
który nigdy nie zabiegał o  zaszczyty 
prowadząc bez rozgłosu szeroką działal-
ność społeczną w służbie ubogich miesz-
kańcow Torunia, został w ten szczegól-
ny i  prestiżowy sposób upamiętniony 
w  dniu swoich urodzin oraz miejscu 
położonym w bliskim sąsiedztwie miej-
sca zamieszkania. Symbolicznego otwar-
cia ronda dokonał w obecności rodziny 
i  współpracowników Doktora, a  także 
przedstawicieli samorządu lekarskiego, 
miejskiego i wojewódzkiego, prezydent 
Torunia Michał Zaleski.

Sławomir Badurek
fot. Wojciech Szabelski

W  2016 r. ukazała się w  Wydaw-
nictwie Adam Marszałek książka 
pod redakcją Lecha Bieganowskiego 
i  Waldemara Jędrzejczyka „Zasłużeni 
lekarze toruńscy we wspomnieniach – 
wybrane sylwetki z  XIX i  XX stulecia”. 
Jak zaznaczono we wstępie do książki, 
celem było upamiętnienie wybitnych 
przedstawicieli toruńskiego środowiska 
lekarskiego. Redaktorom udało się prze-
konać członków rodzin lekarskich do 
spisania wspomnień o  swoich bliskich 
tak, że autorami zamieszczonych w niej 
wspomnień byli z  reguły członkowie 
najbliższej rodziny lekarza, któremu po-
święcono opracowanie. W  niektórych 
przypadkach autorami opracowań byli 
najbliżsi współpracownicy lub osoby 
znające bohaterów wspomnień. Trze-
ba dodać, że autorzy tych opracowań 
wywiązali się z  tego niełatwego zada-

nia znakomicie (niektórzy 
ujawnili przy okazji talent 
literacki), co podkreślali re-
cenzenci tej książki. Z oczy-
wistych względów zawierała 
ona sylwetki zaledwie około 
30 wybitnych przedstawicieli środowi-
ska lekarskiego. Dlatego z  prawdziwą 
satysfakcją pragniemy poinformować 
o  możliwości powstania następnego 
tomu poświęconego wspomnieniom 
kolejnych, zasłużonych dla Torunia wy-
bitnych lekarzy. Zgodnie z poprzednio 
ustalonym zwyczajem zwracamy się 
z  gorącą prośbą do członków rodzin 
znakomitych lekarzy związanych z To-
runiem o spisanie wspomnień o swoich 
bliskich, dotyczących nie tylko ich do-
konań zawodowych, lecz także cieka-
wych szczegółów prywatnej biografii. 
Bardzo ważne będą też materiały ikono-

graficzne dotyczące bohaterów 
wspomnień. W  sytuacji osób, 
które zmarły bezpotomnie, 
bądź niemożliwe jest nawiąza-
nie kontaktu z rodziną, prosimy 
o  napisanie wspomnień przez 
bliskich współpracowników 
lub przyjaciół zmarłych. Wszel-
kie materiały tekstowe prosimy 

nadsyłać wyłącznie w  formie zapisu 
elektronicznego na adres mailowy: wal-
dek.torun@gmail.com lub sbadurek@
wp.pl. Informacje na temat posiada-
nych przez PT Autorów materiałów iko-
nograficznych, będzie można uzyskać 
pod wskazanymi adresami mailowymi. 
Pragniemy poinformować, że wszelkie 
zdjęcia, dyplomy i  inne pamiątki, rów-
nież opracowane elektronicznie, prze-
kazywać będzie można wyłącznie do 
wydawnictwa Adam Marszałek w  To-
runiu. Redaktorzy kolejnego tomu: 
prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk, 
lek. Sławomir Badurek.

Zaproszenie dla Autorów
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Leszka Bieganowskiego poznałem 
w 1977 roku, kiedy został ordynatorem 
oddziału okulistycznego w  Szpitalu 
Wojewódzkim w  Toruniu. Stanowisko 
to było dla niego bez wątpienia wielkim 
wyzwaniem, ponieważ jego poprzednik 
– dr hab. med. Jarosław Horodeński był 
uznanym profesjonalistą, posiadającym 
ogromny autorytet. Leszek spełnił po-
kładane w nim nadzieje. Zaowocowały 
wyniesione przez niego doświadczenia 
z Oddziału Okulistycznego Zespołu Na-
uczania Klinicznego w Bydgoszczy, któ-
ry z czasem przekształcił się w Oddział 
Okulistyczny Akademii Medycznej. 
Szpitalny odział został przebudowany, 
powołano Poradnię Leczenia Zeza, zin-
tensyfikowano szkolenia specjalistycz-
ne. Wielu asystentów uzyskało specja-
lizację pierwszego i drugiego stopnia. 

Warto wspomnieć, że Oddział, jako 
druga placówka medyczna na tere-
nie województwa, rozpoczął zabiegi 
wszczepiania soczewek wewnątrzgałko-
wych w czasie operacji zaćmy techniką 
ECCE (extracapsular cataract extrac-
tion). Pierwszą taką operację wykonano 
22 listopada 1990 roku, zaś w osiem lat 
później (1998) obchodzono uroczystości 
dokonania tysięcznego wszczepu. W ra-
mach współpracy z UMK w Toruniu uda-
ło się uzyskać z węgla szklistego materiał 
do implantów oczodołów. W 2001 roku 
Leszek uzyskał stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk medycznych z za-
kresu historii medycyny. 

Znaczącym wydarzeniem dla szpi-
tala było zakupienie w  2002 roku fa-
koemulsyfikatora Universall II firmy 
Alcon, co umożliwiło wykonywanie 
operacji zaćmy nowszą małoinwazyj-
ną metodą fakoemulsyfikacji soczew-
ki zwijalnej. Z  początkiem nowego 
tysiąclecia Lech Bieganowski nawiązał 
znakomitą współpracę z Instytutem Fi-
zyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Wspomnę jeszcze o naszej 
współpracy w  Kujawskiej Szkole Wyż-
szej we Włocławku, gdzie Leszek, jako 
doktor habilitowany, był zatrudniony 
na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego. Wypromowaliśmy wówczas wiele 
magistrantów, głównie w zakresie pie-
lęgniarstwa. Pracując jako ordynator 
w  Szpitalu Wojewódzkim w  Toruniu, 
Leszek wykształcił liczne grono specja-
listów. Jest autorem ponad 80 publikacji 
krajowych i zagranicznych oraz pierw-
szym okulistą w  Polsce, który uzyskał 
habilitację w dziedzinie historii medy-
cyny. W 2005 roku odszedł z Oddziału 
na zasłużoną emeryturę. 

W styczniu 2015 roku Komisja Nauk 
Lekarskich Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, zatwierdziła złożony przeze 
mnie i  dr. hab. Lecha Bieganowskie-
go wniosek dotyczący opublikowania 
wspomnień o zasłużonych przedstawi-
cielach toruńskiego środowiska lekar-
skiego. Dotychczasowe publikacje były 
pozbawione nuty emocjonalnej i doty-
czyły tylko nielicznych zmarłych lekarzy. 
Zaproponowaliśmy członkom rodzin, 
uczniom i  przyjaciołom, by napisali 
wspomnienia w sposób niekonwencjo-
nalny. Udało się zgromadzić dane o 31 

nieżyjących lekarzach. Zebrany mate-
riał okazał się pod wieloma względami 
bardzo zróżnicowany. Uwaga ta odnosi 
się zarówno do walorów literackich, za-
stosowanej metodologii w odniesieniu 
do badań archiwalnych, różnorodnego 
sposobu narracji czy też zakresu wspo-
mnień. Część z  nich była zabarwiona 
nutą emocjonalną, czasem humory-
styczną lub anegdotyczną. Zamysł nasz, 
a szczególnie Leszka okazał się słuszny 
i spełnił oczekiwania. Niestety nie udało 
się zebrać wspomnień o  wielu znako-
mitych lekarzach np., o Ottonie Stein-
bornie, lekarzach wojskowych i stoma-
tologach. Brak tych opracowań nasunął 
nam niejako automatycznie zamysł wy-
dania kolejnego – po tym który opubli-
kowano w  2016 r. – tomu „Zasłużeni 
lekarze toruńscy we wspomnieniach”. 
Pierwszy – jak wspomniałem – ukazał 
się w 2016 roku. Marszałek Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cał-
becki i  Prezydent Miasta Torunia Mi-
chał Zaleski zobligowali nas w  słowie 
wstępnym, do kontynuowania prac 
i  do opublikowania tomu drugiego. 
Podobnego zdania jest dotychczasowy 
nasz wydawca – dr Adam Marszałek. 
Z entuzjazmem i pełnym zaangażowa-
niem zabraliśmy się z Leszkiem do pra-
cy. Niestety śmierć mojego Przyjaciela 
przerwała działania. Obiecuję, że nie 
zawiodę Jego oczekiwań i doprowadzę 
do zakończenia przerwanych prac, aby 
dorobek Leszka nie został w tej materii 
zaprzepaszczony.

Waldemar Jędrzejczyk

Artykuł ukazał się w nr. 65 
„Wiadomości Akademickich”.

Wspomnienie 
o moim Przyjacielu
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Pani Doktor
Gabrieli Kasztelewicz-Rujnej
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Erazmie Podlejskiej-Opryńskiej

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Agnieszce Kaczmarowskiej
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Państwu Dr Dr 
Beacie i Piotrowi Danielewiczom 

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA I TEŚCIA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Henryce Różyńskiej

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 13 lutego 2017 r. 

zmarła Pani Doktor

Krystyna Darska-Litwińska
lat 90

Emerytowana lekarka z Brześcia Kujawskiego. Specjalistka chorób 
płuc. Absolwentka rocznika 1961 Akademii Medycznej w Warszawie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 30 marca 2017 r. 

zmarł Pan Doktor

Stefan Kamiński
lat 82

Emerytowany lekarz internista z Włocławka. 
Absolwent rocznika 1961 Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 13 kwietnia 2017 r. 

zmarła Pani Doktor

Danuta Milińska-Matusiak
lat 83

Specjalistka okulistyki z Torunia. Ostatnio pracowała w Zakładzie 
Optycznym przy ul. Królowej Jadwigi w Toruniu. Absolwentka rocznika 

1960 Akademii Medycznej w Warszawie. 

Pani Doktor Barbarze Nowak
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

BRATA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Ewie Trawińskiej

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIA
składa Kujawsko-Pomorska

Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 maja 2017 r. 

zmarła Pani Doktor

Czesława Pużyńska-Wyszyńska
lat 83

Emerytowana lekarka z Torunia. Specjalistka medycyny przemy-
słowej. Absolwentka rocznika 1959 Akademii Medycznej w Białymstoku.
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SPZOZ w Grucie 
(okolice Grudziądza) zatrudni 

lekarza stomatologa 
oraz lekarza do pracy w POZ. 

Zapewniamy mieszkanie. 
tel. 600 824 864 po godzinie 18-stej. 

Przychodnia Osiedlowa Rubinkowo 
w Toruniu, ul. Dziewulskiego 12 

zatrudni lekarza do pracy 
w Poradni Ogólnej. 

tel. 500 728 973 lub 56 650 80 02, 
nzoz.rubinkowo@wp.pl

Przyjmiemy do współpracy 
w ramach kontraktu z NFZ 

lekarza stomatologa. 
tel. 56 621 95 82.

Zatrudnimy 
lekarza stomatologa 

w prywatnych gabinetach 
we Włocławku. 

tel. 887 887 221.

NZOZ Praktyka Stomatologiczna Bellastoma, działająca na toruńskim 
rynku prywatnych usług stomatologicznych ponad 10 lat, zatrudni lekarza 
dentystę oraz ortodontę. Posiadamy nowocześnie wyposażone gabinety, 

salę operacyjną, pracownię RTG, TK. Jesteśmy dobrze zorganizowani i dzięki 
wysokiej jakości świadczonych usług posiadamy dużą bazę pacjentów. 

Oferujemy cały wachlarz usług z zakresu stomatologii, chirurgii i protetyki. 
Od zatrudnionych lekarzy wymagamy:

• uczciwości i rzetelności w opiece nad pacjentem,
• silnej motywacji do prawidłowego, rozsądnego leczenia,

• pozytywnego nastawienia do pracy z wymagającym pacjentem.
KONTAKT: weronika.lewandowska@bellastoma.pl, tel. 530 703 014

Pani Dr Marii Kilijańskiej 
oraz Pani Dr 

Joannie Kilijańskiej-Tomaszewskiej
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

OJCA
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor n. med. 
Elżbiecie Korczyńskiej-Germanowskiej

oraz Panu Doktorowi 
Tomaszowi Germanowskiemu

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI I BABCI
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 17 maja 2017 r. 

zmarł Pan Doktor

Stanisław Kilijański
lat 97

Specjalista medycyny ogólnej z Ciechocinka. Absolwent rocznika 
1951 Akademii Medycznej w Gdańsku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 14 maja 2017 r. 

zmarł Pan Doktor

Edmund Opryński
lat 79

Lekarz medycyny przemysłowej i chorób wewnętrznych 
z Włocławka. Absolwent rocznika 1963 Akademii Medycznej 

w Gdańsku. Ostatnio pracował w Miejskim Zespole Opieki Zdro-
wotnej we Włocławku.

Rządz Mniszek-Med Spółka z o.o.
w Grudziądzu, ul. Łęgi 12 

zatrudni w POZ:
Lekarza internistę lub 

lekarza rodzinnego 
tel. kontaktowy: 605 181 717

PRACA
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tel. 52 33 907 00
tel. 56 66 000 66

ul. Fordońska 307, 85-766 Bydgoszcz
ul. Szosa Lubicka 15, 87-100 Toruń

NORDIC MOTOR Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Volvo

www.nordicmotor.dealervolvo.pl

Szczegóły oferty u dealerów Volvo. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Prezentowane zdjęcie jest przykładem
i może obejmować wyposażenie dodatkowe nieujęte w wycenie. W zależności od silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 2,0 do 7,2 l/100 km,
emisja CO2 od 46 do 165 g/km. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na: www.volvocars.pl


