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OD REDAKTORA

Gościem specjalnym uroczystego 
wręczenia praw wykonywania zawo-
du absolwentom uczelni medycznych 
w naszej Izbie był iluzjonista Jakub Ci-
chocki. Jak to na tego typu pokazach 
bywa, coś w  jednej chwili znikało, by 
po chwili pojawić się w  innym miej-
scu, ustawione na magicznym stoliku 
butelki z  czerwonym winem mnożyły 
się, krótka wstążeczka stawała się dłu-
gim wężem, sztywna w rękach magika 
różdżka gięła się niczym zrobiona z pla-
steliny, gdy uchwycił ją zaproszony na 
scenę gość...

Niby zgromadzeni na widowni wie-
dzieli, że to tylko triki, a jednak wszyscy 
sztukmistrzowi przynajmniej na chwilę 
uwierzyli, nagradzając go długimi bra-
wami. Nie umniejszając nic panu Ja-
kubowi, są iluzjoniści, o których także 
niby wiadomo, że podczas zorganizo-
wanych z wielkim rozmachem pokazów 
„czarów” wprowadzają nas w błąd, ale 
potem przez lata pół świata zachodzi 
w  głowę jak to się mogło stać, a  dru-
ga połowa wierzy, że to rzeczywiście 
musiała być magia. Mistrzem porusza-
jącej wyobraźnię iluzji jest David Cop-
perfield, który w 1983 roku, na oczach 
publiczności zgromadzonej na nowo-
jorskiej wyspie Staten Island oraz setek 
milionów przed telewizorami sprawił, 
że potężna, wysoka na 93 metry Statua 
Wolności naraz zniknęła. I rzeczywiście 

Magia i medycyna
zniknęła widzom z  oczu, choć w  rze-
czywistości to nie ona, a obserwatorzy 
zmienili swoje położenie, by obiekt stał 
się niewidoczny. Ujawniony po wielu 
latach sekret pozwolił przekonać się, 
że sztuczka była w założeniach bardzo 
prosta, ale by się udała, trzeba było per-
fekcyjnie zgrać kilka elementów takich 
jak delikatnie poruszająca się scena, 
nocna sceneria, nastrojowa muzyka 
oraz helikoptery w odpowiedni sposób 
oświetlające miejsce akcji – najpierw ze 
statuą, a potem pustką pośrodku. Któż 
może konkurować z Copperfieldem?

Być może to ja niejednego z Państwa 
teraz zaskoczę, ale uważam, że nie bra-
kuje jeszcze skuteczniejszych prestidi-
gitatorów. Do najsprawniejszych zali-
czam polityków. Tu niezrównany jest 
były premier Doanld Tusk, który całą 
swoją działalność polityczną oparł na 
pijarowskich sztuczkach. Tu puścił oko 
do dziennikarza, tam zrobił zatroska-
ną minę do dotkniętego suszą rolnika, 
chętnie siadał za kółkiem prywatnego 
(i  niezbyt wystawnego) samochodu, 
przekonywał, że podróżuje rejsowymi 
samolotami jak zwykły obywatel, kilka 
miesięcy przed wyborami prezydenc-
kimi wziął ślub kościelny, by pokazać 
jaki to z  niego przykładny katolik, 
popierał związki partnerskie, chcąc 
przypodobać się liberalnie patrzącym 
na życie, zapowiadał ostrą walkę z do-
palaczami, organizował z  Ewą Kopacz 
„Biały szczyt”, mający być początkiem 
naprawy ochrony zdrowia... I co z tego 
wynikało? Najczęściej nic, bo to były 
tylko czary.

W ślady niezrównanego sztukmistrza 
z  Sopotu próbuje iść obecny premier 
Mateusz Morawiecki. Każde jego wy-

stąpienie to istny gejzer obietnic i wart-
ki strumień radości z licznych sukcesów, 
które dzięki rządom PiS, a zarazem na 
pohybel Platformie, odnosimy. A z jaką 
kulturą i galanterią jest to serwowane! 
Aż szkoda, że to tylko sztuczki na po-
kaz, a tak naprawdę codzienne pokazy, 
transmitowane przez TVP. Dzięki ujaw-
nieniu kolejnych nagrań z  restauracji 
„Sowa i Przyjeciale” mieliśmy wyjątko-
wą możliwość zajrzeć największemu 
magikowi partii rządzącej za kulisy. 
Nie ma wielkiego znaczenia, że było 
to kilka lat temu, a  dzisiejszy premier 
był wówczas szefem dużego banku. Nie 
sądzę, by obecny Morawiecki off the re-
cord był inny od tego sprzed paru lat. 
Szkoda, że ten zdolny polityk porzucił 
rozsądne poglądy dla socjalistycznych 
idei, ale dzięki „taśmom” przynajmniej 
wiemy, że bezpłatna służba zdrowia to 
i jego zdaniem tylko mrzonka. 

Kiedy piszę ten felieton, ulice obwie-
szone są plakatami wyborczymi. Wszy-
scy tacy wyelegantowani, każdy coś 
obiecuje, wielu chwali się dotychczaso-
wymi sukcesami w samorządzie. Krótko 
mówiąc, miód na serca wyborców. Tyle 
że to znów przede wszystkim magia, bo 
jak bliżej się przyjrzeć, wszystkie te cuda 
są za kredyty, które spłacać będa kolej-
ne pokolenia. 

Czy nam się to podoba czy nie, magi-
cy świata polityki kreują rzeczywistość, 
w której żyjemy. Różni się ona znacznie 
od przedwyborczych obietnic, deklara-
cji składanych na partyjnych konwen-
cjach i  propagandowych spektaklach, 
urządzanych w mediach. Nic więc dziw-
nego, że próbując leczyć na najwyższym 
poziomie, tak często musimy wyczaro-
wywać coś z niczego.

Sławomir Badurek
meritum@hipokrates.org
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KPOIL w Toruniu
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i Dział Praktyk Prywatnych)
wtorek 8.00-18.00
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SPRAWY BIEŻĄCE
Redakcja „Meritum” bardzo 

prosi wszystkich lekarzy o  wery-
fikowanie adresów do kolportażu 
„Meritum” i  „Gazety Lekarskiej” 
(zmiany adresu, rodziny lekarskie, 
które nie chcą otrzymywać kilku 
egzemplarzy pism i  tym podob-
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oraz zmian dotyczących Państwa 
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terowym rejestrze lekarzy (adresy 
e-mail, zmiany nr telefonów, zmia-
ny nazwisk, zmiany miejsc pracy, 
uzyskanie specjalizacji itp.) e-ma-
il: 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, 
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Oddział Głównej 
Biblioteki Lekarskiej w Toruniu
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Pełnomocnik ds. Zdrowia 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

naszej Izby
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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
Magia i medycyna ________________3

OD PREZESA
Wizerunek lekarzy ________________5

SYMPOZJUM UNII POLSKICH 
PISARZY LEKARZY
Piórem zjednoczeni _______________6

UCHWAŁY ORL  _________________8 

PRAWO I MEDYCYNA 
Stosowanie RODO, czyli: 
„jakoś to będzie” __________________12

NOWI CZŁONKOWIE KPOIL
Wręczenie praw wykonywania 
zawodu ________________________14

WSPOMNIENIE
Doktor Wanda Koziełł ______________16

KOMUNIKATY  ___________ 16, 17, 18
Kalendarium prezesa ______________17
Karty fitness, rekreacji i rozrywki ______17
Anestezjologia interdyscyplinarna  ____18

PRASÓWKA
Minister zdrowia dofinansuje wybrane 
SOR-y w kujawsko-pomorskiem ______18
Codziennie 33 osoby umierają 
z powodu raka jelita grubego ________19 
Rusza pilotaż elektronicznych 
skierowań. ______________________19

SPORT
Igrzyska Lekarskie Zakopane 2018 _____20

CYTATY
Być lekarzem doskonałym ___________21

Z ŻAŁOBNEJ KARTY ____________22



55/2018

OD PREZESA

25 września tego roku odbyła się uro-
czystość wręczenia praw wykonywania 
zawodu naszym młodym koleżankom 
i  kolegom. Te podniosłe chwile umilił 
i ubogacił występ iluzjonisty Jakuba Ci-
chockiego, który w jednej ze scen poka-
zu wyczarowywał – niemal w procesie 
ciągłym – z pojedynczej butelki kolejne 
i kolejne… 

Ot, takie magiczne panaceum (np.) 
na sposób finansowania świadczeń 
przez NFZ. A mówią, że ponoć „z puste-
go i Salomon nie naleje”. Po wielu latach 
(dwudziestu kilku) równowagi pomię-
dzy podmiotami leczniczymi w  Toru-
niu, przerwanymi w czasie ostatnich 2-3 
lat dziwnymi i niezrozumiałymi chyba 
już dla nikogo konfliktami pomiędzy 
szpitalami w  sposób bezpardonowy 
i szkodliwy dla lekarzy, zwłaszcza mło-
dych, wchodzących w zawodowe życie, 
przerwano to status quo, ten balans, 
ten poprawnie i  prawidłowo działają-
cy konsensus tak, że od kilku lat ORL 
w Toruniu zmuszona była ze względów 
formalno–prawnych kierować staży-

WIZERUNEK LEKARZY…

Wojciech Kaatz 
Prezes KPOIL w Toruniu

stów tylko do jednego toruńskiego 
szpitala, podczas gdy potencjał drugie-
go pozostawał niewykorzystany. 

Dlaczego? Samorząd lekarski od kil-
ku lat zadaje to pytanie. KPOIL w To-
runiu niezmiennie stoi na stanowisku, 
że dywersyfikacja miejsc edukacji sta-
żystów leży w  interesie publicznym, 
a  próba jej ograniczania nie służy ani 
całemu środowisku lekarskiemu repre-
zentowanemu przez samorząd lekarski 
ani pacjentom. 

Brak alternatywy wyboru miejsca 
stażu ogranicza liczbę stażystów wy-
bierających Toruń jako region kształce-
nia i  dalszej pracy zawodowej. Jest to 
wyraźny trend zaobserwowany przez 
KPOIL od czasu zakończenia współ-
pracy miedzy szpitalami: Wojewódzkim 
i  Miejskim w  zakresie staży podyplo-
mowych. Wszystko to fatalnie wpływa 
na wizerunek środowiska lekarskiego 
w Toruniu i wizerunek lekarzy w ogóle. 
KPOIL konsekwentnie i niezmiennie od 
wielu lat podejmuje szerokie i wieloza-
kresowe działania mediacyjne w  celu 
rozwiązania tej niekorzystnej sytuacji 
dla stażystów w Toruniu. Właśnie dla-
tego, po raz pierwszy po kilkuletniej 
przerwie ORL w Toruniu, dostrzegając 
taką możliwość, przywróciła grupie 
stażystów (4 osobom) sposobność 
odbywania stażu również w  Szpitalu 
Miejskim w Toruniu, dając tym samym 
możliwość wyboru miejsca odbywania 
stażu młodym lekarzom. 

12 października tego roku odbyło 
się posiedzenie Konwentu Prezesów 
w  Gnieźnie – niezwykle ważne, za-
kończone przyjętym przez aklamację 
stanowiskiem dotyczącym bezwzględ-
nej potrzeby szczepień obywateli oraz 
włączeniem się samorządu w  inicjaty-

wę obywatelską: „szczepimy, bo myśli-
my”, warunkującą przyjmowanie dzieci 
i młodzieży do placówek oświatowych 
od wykonywania obowiązkowych, bądź 
zalecanych szczepień. 

Jest to szczególnie ważna inicjatywa 
w  obliczu nasilających się – sterowa-
nych politycznie – ruchów antyszcze-
pionkowych  typu „Stop – nop”. Pełny 
tekst tego dokumentu znajdą Państwo 
na naszych stronach internetowych. 

Już teraz zapraszam wszystkich Pań-
stwa na Wieczór Patriotyczny – Wie-
czór Niepodległej z  okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski, który 
odbędzie się 13 listopada o  godzinie 
17.00 w siedzibie naszej Izby. 

Uroczystość ubogacą występy ar-
tystyczne, inscenizacja teatralna oraz 
„pogadanka i  opowieść historyczna” 
kustosza grudziądzkiego muzeum Pana 
Mariusza Żebrowskiego. 

Serdecznie zapraszam. Wstęp wolny.

Ale, wracając do magii i iluzji… Me-
dia szukające niezdrowej sensacji, poli-
tycy szukający okazji do działań prze-
ciwko lekarzom w  uprawianiu swoich 
partyjnych gier – to jedna strona me-
dalu. Z drugiej strony nie oczekujmy od 
społeczeństwa zaufania do lekarzy jeśli 
nie ufamy sobie wzajemnie. 

Jak wizerunek lekarza ma ulec popra-
wie jeśli sami robimy tak wiele aby on 
podupadł? Tak czy inaczej, przy takim 
poziomie zaufania i  sposobie finanso-
wania świadczeń przez NFZ i Minister-
stwo Zdrowia – polscy lekarze i lekarze 
dentyści to magicy, mistrzowie iluzji 
i  wirtuozi rzeczywistości w  dobrym 
tego słowa znaczeniu.

Złotej polskiej jesieni, a  i  jesiennej 
zadumy nam wszystkim życzę. 
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SYMPOZJUM UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY

W dniach 21-23 września bieżące-
go roku w Toruniu odbyło się ogól-
nopolskie Sympozjum Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy. Organizatorami 
wydarzenia byli: dr n. med. Janusz 
Czarnecki z Torunia oraz prof. Wal-
demar Hładki z Krakowa, sprawujący 
od 2015 roku funkcję prezesa UPPL.

Związki literatury i  medycyny to 
dla bibliofilów nic zaskakującego. Dłu-
ga jest lista pisarzy-lekarzy. Jest na niej 
m.in. Arthur Conan Doyle, twórca 
Sherlocka Holmesa, Antoni Czechow, 
mistrz małych form, Michał Bułhakow, 
który nie tylko napisał słynną powieść 
„Mistrz i Małgorzata”, ale także ukoń-
czył z  wyróżnieniem wydział lekarski 
uniwersytetu w  Kijowie, Robin Cook, 
najbardziej znany autor thrillerów 
medycznych, a z Polaków na przykład 

Piórem 
zjednoczeni

Tadeusz Boy-Żeleński, autor wielu po-
wieści i przekładów z literatury francu-
skiej oraz Stanisław Lem, tuz literatury 
science fiction. W  przypadku wymie-
nionych wyżej wybitnych pisarzy to 
literatura, a  nie medycyna nadawały 
ton ich życiu. Tymczasem wielu prakty-
kujących lekarzy sięga po pióro nie dla 
zarobku niezbędnego do życia, a z czy-
stej pasji. Jak zauważył profesor Wal-
demar Hładki: „Na potrzebę tworzenia 
słowa ma niewątpliwie wpływ specyfika 
uprawianego zawodu, przepełnionego 
olbrzymimi pokładami humanizmu, 
uwrażliwienie na przenikliwe postrzega-
nie drugiego człowieka i oddziaływanie 
na niego otaczającego świata”. Wspo-
mniane motywy, celnie zebrane przez 
obecnego prezesa UPPL, z  pewnością 
były bliskie założycielom Unii. To elitar-
ne, liczące dziś zaledwie 69 członków 

stowarzyszenie ma za sobą pólwieczną 
historię. Założycielski Zjazd zebrał się 
w  dniach 8-9 października 1967 roku 
w pałacu w Radziejowicach. Wśród 38 
założycieli znalazł się wymieniony wy-
żej Stanisław Lem, profesorowie Julian 
Aleksandrowicz i  Bolesław Górnicki, 
a także związany z Włocławkiem, póź-
niejszy profesor – Stanisław Sterkowicz. 
Inauguracyjna sesja sympozjalna zosta-
ła poświęcona Januszowi Korczakowi, 
Ludwikowi Hiszweldowi oraz Tade-
uszowi Boyowi-Żeleńskiemu, którego 
wybrano na patrona Unii.

Młodszym czytelnikom niełatwo bę-
dzie to zrozumieć, ale w siermiężnych, 
socjalistycznych czasach bardzo trud-
no było założyć tego typu stowarzysze-
nie i prowadzić jego działalność. Tym 
bardziej imponuje duża aktywaność 
stowarzyszenia w latach 70. XX wieku. 
W różnych miejscach Polski odbywały 
się sympozja i zjazdy, podczas których 
poruszano ważne zagadnienia z pogra-
nicza medycyny, literatury i  szeroko 
pojętej kultury. W 1978 roku udało się 
uzyskać zgodę na wydawanie własnego 
Almanachu Spektrum, którego kolejne 
edycje ukazują się do dziś.

Ogłoszenie stanu wojennego było 
przyczyną zawieszenia oficjalnej dzia-
łalności Unii aż na trzy lata. W  rze-
czywistości unijne życie nie ustało. 
Członkowie Łódzkiej Grupy spotykali 
się regularnie w  Klubie Pracownika 
Służby Zdrowia „na kawie”. Przyczółka-
mi Unii stały się też prywatne miesz-
kania. W ten sposób przygotowywano 
materiały do IV Almanachu Spektrum. 
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W  kryzysowych latach 80., przede 
wszystkim dzięki ofiarności i  zaanga-
żowaniu członków, zorganizowano 
pięć sympozjów UPPL. Prężny rozwój 
zrzeszającej lekarzy pióra organizacji 
nastąpił w  latach 90. ubiegłego stu-
lecia. Wydawano kolejne Almanachy 
Spektrum, w latach 1994-1996 ukaza-
ły się trzy edycje Skarbczyków UPPL, 
czyli pięciotomikowych zbiorów po-
ezji i prozy, a w ciągu dekady osiemna-
ście Zeszytów UPPL. Jubileusz 30-lecia 
świętowano w  radziejowickim pałacu 
w paździeniku 1997 roku, a  relacje ze 
spotkania wyemitowały telewizja i  ra-
dio. W 2000 roku w Łodzi zorganizowa-
no 44 Kongres Światowej Unii Pisarzy 
Lekarzy (UMEN), którego głównymi 
organizatorami byli Marek Pawlikow-
ski i  Barbara Szeffer-Marcinkowska. 
Rok 2001 to początek nowego rodzaju 
unijnych spotkań, czyli Biesiad Lite-
rackich. Pierwsza z nich miała miejsce 
w Łodzi. W 2005 roku Unia zorganizo-
wała Konkurs Literacki „O pióro Esku-
lapa”. Główną nagrodę w kategorii po-
ezji przyznano Bogdanowi Jereminowi 
za tomiki „Wiersze z ciemnego świata” 
i „Bez znużenia”. W kategorii proza naj-
wyżej oceniono książkę „Trzy bez atu” 
Joanny Szwaczki.

Piąte dziesięciolecie Unii, zainaugu-
rowane zorganizowanym w  czerwcu 
2008 roku w  Mechlinie koło Śremu 
Sympozjum, przyniosło kontynuację 
wcześniejszych inicjatyw. Co istotne, 
podjęto także udane próby posze-
rzenia siły oddziaływania UPPL. Od 
2015 roku Unia patronuje znanemu 
w  środowisku lekarskim konkursowi 
„Przychodzi wena do lekarza” im. prof. 
Andrzeja Szczeklika. Unia jest wspó-
lorganizatorem Konkursu Poetycko-
-Prozatorskiego dla Lekarzy i  Lekarzy 
Dentystów „Puls Słowa”. Po wyborze 
profesora Waldemara Hładkiego na 
prezesa UPPL, w  marcu 2015 roku 
przeniesiono siedzibę Unii z Łodzi do 
Krakowa. Zasługą profesora Hładkiego 
jest na bieżąco aktualizowana strona 

internetowa UPPL. Profesor Waldemar 
Hładki zainicjował powstanie i  został 
pierwszym kustoszem Biblioteki Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy. Stale powięk-
szający się księgozbiór liczy ponad 500 
książek wydanych przez UPPL i  leka-
rzy-pisarzy. Ważną częścią zbioru Bi-
blioteki są również dokumenty, w tym 
w formie cyfrowej.

Ogromnie cieszy, że kończące pierw-
szy rok drugiego półwiecza działalności 
UPPL Sympozjum zawitało do Torunia. 
Wielka w tym zasługa doktora Janusza 
Czarneckiego – dziś nie tylko znanego 
toruńskiego kardiologa, ale i cenione-
go literata, którego zbiory opowiadań 
znalazły uznanie wielu czytelników. 
Już pierwszego dnia, to jest w  piątek 
21 września, kilkudziesięciu uczest-
ników Sympozjum oraz zaproszeni 
goście wzieli udział w  Biesiadzie Lite-
rackiej z  recytacjami aktorów Teatru 
im. W. Horzycy w Toruniu – Agnieszki 
i Pawła Kowalskich. W kolejnym dniu 
Sympozjum zorganizowano zwiedza-
nie Starego Miasta z  przewodnikami, 
seans w Planetarium, a także wyjście do 
Teatru i wspólne przyżywanie świetnie 
zagranego i  obfitującego w  odważne 
aluzje spektaklu „Tango” Sławomira 
Mrożka. Dopełnieniem wieczoru było 
spotkanie z krytykiem literackim i Pre-
zesem ZLP Markiem Wawrzkiewiczem, 
podczas którego czytano i omawiano 
wcześniej nadesłane teksty.

Miło mi poinformować, że KPOIL 
postanowiła wesprzeć wydanie kolej-
nego Almanachu Spektrum, w którym 
znajdą się wybrane utwory, przygoto-
wane z myślą o toruńskim Sympozjum. 
Warto w  tym miejscu podkreślić, że 
UPPL jest organizacją utrzymującą się 
wyłącznie ze składek członkowskich.

tekst i zdjęcie Sławomir Badurek

Źródła: Korzystałem z informacji do-
stępnych na stronie uppl.pl oraz w Al-
manachu 50 lat Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy.

SYMPOZJUM UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY

Ulotność chwili

Złapałam Piękno
na chwili ofiary
bezkrwawej
z gamy kolorów
bukietu zapachu
złożonej w darze,

tylko się schylić,
przygarnąć wzrokiem
smakować wargami
przeniknąć zapachem,

tylko się schylić.

(Bożena Klejny)

Pełnia

Wyplamiony kiężyc
nadął się bezwstydnie
w doskonałość
zagłuszył światło
rozbieganych plejad
stoi nade mną jak aktor
który gra teraz główną rolę
w filmie pod tytułem „Życie”
przez welon nieśmiałych obłoków
spada srebrzysta smuga
posypuje szronem
zapach skoszonej trawy
ciemność nieruchomego lasu
jest czarniejsza
od czarnych myśli
melodramat trwa
obrazy wędrują do świtu

(Waldemar Hładki)
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UCHWAŁA Nr 31/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w  sprawie desygnowania osoby do 
składu Komisji ds. Lekarzy Emerytów 
i Rencistów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), 
uchwala się, co następuje

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu de-

sygnuje Panią dr Lilianę Kuleszę do składu 
Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 
Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 32/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie desygnowania przedstawi-
cieli do komisji konkursowych

Na podstawie art. 26 w związku z art. 5 
pkt. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
168 ze zm.) w  związku rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania kon-
kursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiocie niebędącym przedsiębiorcą 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 393), uchwala się 
co następuje:

§ 1.
Do składu komisji konkursowej na sta-

nowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Urazowej w SP ZOZ w Rypinie 
ORL w Toruniu desygnuje:
Przewodniczący komisji – Piotr Hubert,
Członkowie – Jerzy Beciński, Bogdan Woj-
tecki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 33/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej kandydatów do pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego

Na podstawie art. 25 pkt 10 w związ-
ku z  art. 5 pkt 10 ustawy z  dnia 2 grud-
nia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 168 ze zm.), uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie 

opiniuje kandydatury
1. Pana dr n. med. Andrzeja Kołtana do 

pełnienia funkcji konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie pediatrii,

2. Pana dr n. med. Janusza Stanisława 
Czarneckego do pełnienia funkcji kon-
sultanta wojewódzkiego w  dziedzinie 
kardiologii dziecięcej,

3. Pani dr n. med. Sławomiry Fenger-Woź-
nickiej do pełnienia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki,

4. Pana lek. dent. Pawła Dymalskiego do 
pełnienia funkcji konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie periodontologii

5. Pani lek. dent. Lidii Lubińskiej-Wiśniew-
skiej do pełnienia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego w  dziedzinie stomato-
logii zachowawczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.
 

UCHWAŁA Nr 34/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej kandydatów do pełnienia funkcji 
konsultantów wojewódzkich

Na podstawie art. 25 pkt 10 w związ-
ku z  art. 5 pkt 10 ustawy z  dnia 2 grud-
nia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 168 ze zm.), uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie 

opiniuje kandydatury:
1. Pani dr n. med. Małgorzaty Dąbkow-

skiej do pełnienia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii 
dzieci i młodzieży,

2. Pana dra n. med. Macieja Słupskiego 
do pełnienia funkcji konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie transplantolo-
gii klinicznej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁANr 35/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 11 września 2018 r.

w  sprawie upoważnienia dla Prezy-
dium Okręgowej Rady Lekarskiej w To-
runiu do działania w imieniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Toruniu

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 26 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich, zwanej dalej „ustawą” 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), uchwa-
la się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

upoważnia Prezydium ORL w Toruniu do 
działania w jej imieniu:
a) w  sprawach wymienionych w ustawie, 

z wyłączeniem zadań określonych w art. 
5 pkt 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9 ustawy,

b) w sprawach lekarzy, do których na pod-
stawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty 
stosuje się przepisy ustawy z  dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego w zakresie decy-
zji administracyjnych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 36/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia koordynato-
rów szkolenia stażystów

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 roku o  izbach le-
karskich (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 168 ze 
zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. 
w sprawie stażu podyplomowego lekarza 
i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
474 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Na koordynatorów szkolenia lekarzy 

stażystów w  okresie od 1.10.2018 r. do 
31.10.2019 r. Okręgowa Rada Lekarska 
wyznacza:

1. Dla lekarzy dentystów w  Regional-
nym Centrum Stomatologii Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Toruniu: 
• Hanna Kluziak-Muszarska.

2. Dla lekarzy dentystów w  Centrum 
Stomatologicznym CHRIST-DENT w Gru-
dziądzu: 
• Danuta Żyśko-Christ.

3. Dla lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Toruniu:
• Marian Janowski,
• Robert Mielcarek.

4. Dla lekarzy w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym w Grudziądzu:
• Ryszard Błażyński.

5. Dla lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym we Włocławku:
• Barbara Deręgowska. 
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Jak leasing, to teraz.
To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa.
Odwiedź salon Mercedes-Benz jeszcze przed zmianą przepisów, poznaj szeroką ofertę dostępnych modeli i skorzystaj, 
zanim będzie za późno.

Klasa C160 - średnie zużycie paliwa 5,7 l/100 km, średnia emisja CO2 131 g/km
Klasa E200d - średnie zużycie paliwa 4,6 l/100 km, średnia emisja CO2 122 g/km
Klasa S350d - średnie zużycie paliwa 5,7 l/100 km, średnia emisja CO2 150 g/km

odlicz do 100% kosztów leasingu

Auto Frelik Anna Frelik Spółka Komandytowa
Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz
ul. Nowotoruńska 27, 85-839 Bydgoszcz

ul Szosa Chełmińska 214, 87-100 Toruń
www.frelik.mercedes-benz.pl
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6. Dla lekarzy w SP ZOZ Szpital Lipno 
Sp. z o.o.:
• Jerzy Szyjkowski. 

7. Dla lekarzy w Szpitalu Powiatowym 
Chełmża:
• Hubert Juźków. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

1 października 2018 r.

 
UCHWAŁA Nr 39/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie powołania składów komi-
sji problemowych w kadencji 2018-2022

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:
§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska powołuje na 
czas kadencji 2018-2022 następujące skła-
dy komisji problemowych w tabeli obok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr od 40 do 74 /VIII/2018 
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 11 września, 24 września 

i 1 października 2018 r.

w  sprawie skierowania 23 lekarzy 
i 6 lekarzy dentystów do odbycia stażu 
podyplomowego od dnia 1 października 
2018 r.

UCHWAŁA Nr 75/VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie wyznaczenia koordynato-
ra szkolenia stażystów

§ 1.
Na koordynatora szkolenia lekarzy 

stażystów w okresie od 1.10.2018 r. do 
31.10.2019 r. w Specjalistycznym Szpitalu 
Miejski w Toruniu Okręgowa Rada Lekar-
ska wyznacza Panią lek. Violettę Polaszew-
ską-Pułkownik.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

L.p. Nazwa Komisji Skład Komisji

1. Komisja Etyki Lekarskiej

1. Jan Olejnik (Przewodniczący)
2. Krystyna Chrupczak
3. Marek Baranowski
4. Andrzej Kunkel
5. Piotr Hubert
6. Stanisław Sadurski
7. Maciej Małecki

2. Komisja Doskonalenia 
Zawodowego i Kształcenia

1. Robert Mielcarek (Przewodniczący)
2. Krystyna Chrupczak
3. Agnieszka Dolacińska
4. Marcin Kusz
5. Magdalena Malczewska
6. Violetta Polaszewska-Pułkownik
7. Anna Maria Oleksiejuk

3.
Komisja Praktyk 
Prywatnych i Rejestracji 
Lekarzy

1. Krystyna Chrupczak (Przewodnicząca)
2. Michał Jończyk
3. Stanisław Hapyn
4. Anna Karpienko
5. Wiesław Umiński

4. Komisja Stomatologiczna

1. Wojciech Kaatz (Przewodniczący)
2. Marek Baranowski
3. Jacek Błażejewski
4. Krystyna Chrupczak
5. Roman Haenel
6. Agnieszka Haraburda
7. Andrzej Karczewski
8. Anna Karpienko 
9. Elżbieta Kwiatkowska

10. Liliana Nowakowska-Granica
11. Anita Pacholec

5. Komisja Senioratu 
i Spraw Socjalnych

1. Małgorzata Kędzierska (Przewodnicząca)
2. Kazimierz Bryndal
3. Barbara Brendel-Kwiatkowska
4. Liliana Kulesza
5. Andrzej Kunkel
6. Romana Kasprzycka-Janowska
7. Maria Poleszczuk
8. Zofia Stankiewicz
9. Krystyna Stasiak

10. Zenon Walinowicz
11. Eleonora Sobiecka-Bryndal
12. Elżbieta Szyszkowska-Sinica
13. Maria Peta
14. Antoni Wachulec

6. Komisja Historyczna

1. Marian Łysiak (Przewodniczący)
2. Waldemar Jędrzejczyk
3. Wojciech Kaatz 
4. Kazimierz Bryndal 
5. Łukasz Wojnowski
6. Krystyna Łysiak
7. Bohdan Dowbor
8. Maria Skrzypek
9. Zdzisław Jankowiak

10. Ewa Konkolewska-Myśliwiec
11. Eleonora Sobiecka-Bryndal
12. Maria Gradowska

7. Komisja Młodych Lekarzy

1. Paweł Pobłocki (Przewodniczący)
2. Emilia Piątkowska 
3. Małgorzata Sowińska 
4. Mateusz Sowiński
5. Marzena Łukaszczyk
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Zawód 
Lekarza 

dobrze 
chroniony

ochronę finansową i poczucie bezpieczeństwa na wypadek roszczeń pacjentów

zwrot kosztów obsługi prawnej, porady prawne

odszkodowanie w przypadku fizycznej agresji pacjenta

odszkodowanie w przypadku ekspozycji zawodowej, w tym zakażenia wirusem HIV/WZW  

świadczenia z tytułu utraty przychodu oraz niezdolności do pracy 

ochronę mieszkania, domu, gabinetu i sprzętu medycznego

pokrycie kosztów leczenia w czasie pobytu za granicą

Ubezpieczenie zawodowe to tarcza broniąca Twojego bezpieczeństwa. 
Zatroszcz się o kompleksową ochronę i poczuj się bezpiecznie!

► Skontaktuj się ze swoim agentem i skorzystaj z wyjątkowej oferty!
TU INTER Polska S.A. 
ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

tel. +48 / 56 623 82 27 
tel.kom. +48 790 886 056 

www.interpolska.pl

 W ramach pakietu INTER dla Medycyny otrzymasz:

INTER dla Medycyny
Pakiet ubezpieczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów 
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O RODO powiedziano już dużo róż-
nych, czasem dziwnych rzeczy. Wokół 
stosowania tego aktu prawnego naro-
sło wiele mitów – często absurdalnych, 
przeczących logice. RODO stało się też 
świetną wymówka dla niekompetencji 
braku wiedzy czy po prostu zwykłego 
lenistwa osób, które na każde posta-
wione im pytanie odpowiadają, że cze-
goś nie mogą zrobić (zwykle nie mogą 
udzielić informacji) bo przecież RODO 
zabrania.

Łatwo było przewidzieć, że przepi-
sy rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i  w  spra-
wie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE – czyli RODO właśnie – napotkają 
wiele trudności interpretacyjnych. 

Mieliśmy 2 lata na to, aby przygo-
tować się do wejścia w życie nowych 
regulacji. RODO zostało uchwalone 
w  kwietniu 2016 r. i  od samego po-
czątku wiadomym było, że godziną 
zero – wyznaczającą początek jego 
obowiązywania we wszystkich krajach 
UE jest 25 maja 2018 r. Czasu było 
zatem wystarczająco dużo, aby przy-
gotować odpowiednie akty prawne, 
przeprowadzić merytoryczną kampa-
nię informacyjną oraz kompetentne 
szkolenia dla osób, które będą się na 
co dzień mierzyć z zakamarkami i za-
krętami nowych przepisów o ochronie 
danych osobowych.

Krzysztof Izdebski
Rzecznik Praw Lekarza KPOIL

Stosowanie RODO,
czyli: „jakoś to będzie”

 Niestety kolejny raz udowodnili-
śmy, że jesteśmy państwem improwi-
zacji i permanentnego stanu wyjątko-
wego (żeby było jasne: niezależnie od 
opcji politycznej, która w danym mo-
mencie dzierży ster naszego okrętu). 
Z  RODO było zatem jak zwykle i  jak 
ze wszystkim. Przepisy o ochronie da-
nych osobowych, pisaliśmy na ostat-
nią chwilę, na kolanie. Urząd Ochrony 
Danych Osobowych (czyli zgodnie 
z koncepcją RODO – organ nadzorczy 
o istotnych kompetencjach) tworzony 
był „na przedwczoraj” i tak naprawdę 
do dziś nie jest w pełni zorganizowa-
ny. Nikt oczywiście nie zawracał sobie 
głowy jakąkolwiek kampanią informa-
cyjną skierowaną do społeczeństwa.

Dumnie przyświecał nam blask ha-
sła: „jakoś to będzie”. Jakoś więc jest...

Problemów praktycznych przy sto-
sowaniu RODO przez podmioty wy-
konujące działalność leczniczą jest tak 
dużo, że połączone siły Ministerstwa 
Zdrowia oraz Ministerstwa Cyfryzacji 
postanowiły opublikować oficjalny 
(pewnie pierwszy z wielu) przewodnik, 
dotyczący stosowania RODO w  pla-
cówkach medycznych. 

Praktykę, związaną z  ochroną da-
nych osobowych przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą 
usprawni z  pewnością Kodeks Bran-
żowy w Ochronie Zdrowia (medyczny 
kodeks branżowy). Wszelkie znaki na 
niebie i  na ziemi wskazują, że prace 
nad medycznym kodeksem branżo-
wym dobiegają końca i  już wkrótce 
będzie można formalnie stosować jego 
zapisy (projekt Kodeksu znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej: ro-
dowzdrowiu.pl).

Skoro jednak medyczny kodeks bran-
żowy znajduje się jeszcze w  fazie przy-
gotowania, wróćmy do przewodnika 
po RODO, opracowanego przez Mi-
nisterstwo Zdrowia oraz Ministerstwo 
Cyfryzacji, bo można znaleźć tam rze-
czy ciekawe. Pamiętajmy, że to co znajdą 
Państwo poniżej, to oficjalne stanowisko 
Ministerstwa, zatem jest to rzecz posia-
dająca swój ciężar gatunkowy.

Ministerstwo wskazuje jako ogól-
ną zasadę, iż przepisy regulujące 
kwestie ochrony danych osobowych, 
do których stosowania zobligowane 
są podmioty lecznicze, nie mogą 
dezorganizować bądź ograniczać 
procesu udzielania świadczeń zdro-
wotnych. 

Jedną z głównych kwestii, którą na-
leży mieć na uwadze –w  kontekście 
ochrony danych osobowych kwestia ta 
nabiera szczególnego znaczenia - jest 
prawo pacjenta do poszanowania jego 
intymności oraz godności.

W  praktyce wykonywania działal-
ności leczniczej należy dążyć do zmini-
malizowania ryzyka ujawnienia danych 
osobowych, dotyczących pacjenta, 
w szczególności danych o stanie zdro-
wia, np. poprzez: stosowanie parawa-
nów, zachowanie odpowiedniej od-
ległości między łóżkami, zachowanie 
odpowiedniej odległości od stanowi-
ska rejestracji, ściszony głos, unikanie 
omawiania stanu zdrowia pacjentów 
w  miejscach, w  których przebywają 
osoby nieuprawnione.

W jaki sposób zapewnić 
anonimowość pacjentów 
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W trakcie rejestracji 
przed wizytą lekarską ?

Należy dążyć do ograniczenia ryzy-
ka ujawnienia informacji osobom po-
stronnym – ale co ważne - z uwzględ-
nieniem konkretnych uwarunkowań 
technicznych, organizacyjnych i  loka-
lowych, którymi dysponujemy. Jako 
przykładowe sposoby zachowania po-
ufności przekazywanych danych oso-
bowych podczas procesu rejestracji 
wskazano: 
• wyznaczenie miejsce do rejestra-

cji. Oznaczenia miejsca powinny 
w  wyraźny sposób wskazywać ob-
szar, w którym może znajdować się 
wyłącznie obsługiwany pacjent, np. 
można nakleić na podłodze przed 
stanowiskiem rejestracji taśmę w ja-
skrawych barwach, która będzie wy-
znaczać obszar, w którym przebywa 
tylko osoba obsługiwana przez reje-
strację;

• zamieszczenie komunikatu o  ko-
nieczności przebywania przy jed-
nym stanowisku recepcyjnym tylko 
jednego pacjenta;

• oddzielenie strefy rejestracji ścian-
ką, płytą plexi lub szybą. Osoby 
nieuprawnione pozostają wówczas 
poza barierą fizyczną;

• wprowadzenie strefy rejestracji 
w  osobnym pomieszczeniu poza 
miejscem dla oczekujących.
Pamiętajmy, że podmiot leczniczy 

ma nie tylko prawo ale i  obowiązek 
ustalenia tożsamości osoby ubiega-
jącej się o  świadczenie zdrowotne. 
Osoba rejestrująca ma zatem prawo 
i obowiązek poprosić pacjenta o oka-
zanie dokumentu weryfikującego 
tożsamość. Jeżeli pacjent odmawia, 
można poprosić go o podanie danych 
identyfikacyjnych – np. PESEL. 

W  sytuacji, gdy pacjent nie chce 
przekazać ustnie swoich danych oso-
bowych, możliwe jest zastosowanie 
kartek lub formularzy, na których 
wpisuje on wymagane dane identyfi-
kacyjne. Kartki te muszą być niszczone 
niezwłocznie po ich wykorzystaniu - 
po wprowadzeniu danych do systemu 
rejestracyjnego. 

Problem wzywania pacjentów do 
gabinetów lekarskich

Powstała podstawowa wątpliwość: 
czy można wzywać pacjenta do gabi-
netu używając jego nazwiska. Należy 
zaznaczyć, że jeszcze pod rządami po-
przednich (obowiązujących w  epoce 
przed RODO) przepisów o  ochronie 
danych osobowych, ówczesny Ge-
neralny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych zwracał uwagę na nie-
właściwą z  punktu widzenia ochrony 
danych praktykę wywoływania pacjen-
tów po nazwisku. Aktualnie sytuacja 
wydaje się więc jasna: powinniśmy 
unikać zwracania się do pacjenta po 
nazwisku.

Pojawiają się bardzo ciekawe pomy-
sły jak radzić sobie z organizacją wizyt 
lekarskich przy zachowaniu anonimo-
wości pacjentów. Niedawno internet 
podbił, wywieszony w jednej z porad-
ni harmonogram godzinowy wizyt pa-
cjentów, w którym każdy z pacjentów 
miał swój oryginalny pseudonim. I tak, 
z  listy tej wynikało, że np. Jutrzenka 
przychodzi na wizytę o  15.45, zaraz 
po niej wchodzi Szogun, a o godzinie 
16.30 zaczyna się czas zarezerwowany 
dla Isaury. Dzień pracy lekarza kończy 
porada udzielona Włóczykijowi.

Ministerstwo Zdrowia w  swoim 
poradniku wskazuje (przykładowo) 
na następujące sposoby wywoływania 
pacjentów:
• wywołanie po numerze nadanym 

podczas rejestracji. Takie rozwią-
zanie wiąże się z  nadawaniem uni-
kalnego numeru podczas rejestracji 
w sposób, zapewniający przekazanie 
numeru lekarzowi w gabinecie oraz 
pacjentowi (dopięty do karty, wpi-
sany w  dokumentację w  systemie, 
przekazany pacjentowi);

• wywołanie pacjenta po godzinie wi-
zyty. Wizyty umawiane są na kon-
kretną godzinę w  sposób uniemoż-
liwiające pokrywania się tych godzin;

• wywołanie pacjenta po imieniu;
• rozwiązania mieszane np. godzina 

z dodatkowym wezwaniem po imie-
niu – np. Pan Adam z godziny 11:30 
lub dodanie numeru gabinetu, np. 

pan Jacek z  godziny X proszony do 
gabinetu Y;

• w sytuacjach, gdy jest kilka katego-
rii pacjentów lub rodzajów poradni, 
możliwe jest przydzielanie numerów 
w różnych kolorach (np. zielona je-
dynka, czerwona trójka itp.).

Należy również zauważyć, że w sy-
tuacjach nagłych oraz w przypadku 
Szpitalnych Oddziałów Ratunko-
wych, Izb Przyjęć pełniących funk-
cję SOR oraz jednostek ratownictwa 
medycznego oraz w każdej sytuacji, 
w której istnieje zagrożenie zdrowia 
bądź życia – możliwe jest zastoso-
wanie metody identyfikacji tożsa-
mości z  wykorzystaniem nazwiska 
bądź imienia i nazwiska oraz innych 
niezbędnych danych osobowych pa-
cjenta.

Czy placówka medyczna może na 
drzwiach gabinetów lekarskich 

zamieszczać imiona, nazwiska oraz 
specjalizacje lekarzy? 

Co dalej z identyfikatorami?
Tutaj odpowiedź jest jednoznaczna 

– zamieszczenie imion i nazwisk oraz 
specjalizacji lekarza na drzwiach gabi-
netów lekarskich oraz noszenie iden-
tyfikatora nie narusza RODO.

Przekazywanie pacjentowi 
informacji, związanych z leczeniem
Gdy nie ma gwarancji, czy nie słyszą 

tego inni pacjenci
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia 

rozróżnia tu dwa przypadki:
a) Sytuacja gdy komunikacja z pa-

cjentem nie jest związana z realizacją 
codziennych czynności medycznych 
czyli: przypadki nie będące monito-
rowaniem stanu zdrowia, pytaniami 
o  samopoczucie czy uzyskiwaniem 
i  przekazywaniem informacji zwią-
zanych z  procesem leczenia. Mogą 
to być np. informacja o  procedurze 
pobierania zgody na zabieg, informa-
cje dotyczące diagnozy czy sposobu 
leczenia. W takich przypadkach, jeżeli 
stan zdrowia pacjenta na to pozwala, 
przekazanie pacjentowi takich infor-
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macji, powinno nastąpić w gabinecie 
lekarskim, pokoju badań lub innym 
ustronnym miejscu;

b) sytuacja, gdy komunikacja z pa-
cjentem jest związana bezpośrednio 
z  bieżącym monitorowaniem stanu 
zdrowia pacjenta – np. pytanie o  sa-
mopoczucie, uzyskanie i  przekazanie 
podstawowych informacji związanych 
z  procesem leczenia, czynności w  ra-
mach obchodu lekarskiego lub pie-
lęgniarskiego W  takich przypadkach 
możliwe jest przekazanie informacji 
o stanie zdrowia pacjenta na sali cho-
rych. Należy jednak zadbać o  to, aby 
osoby trzecie (które nie są pacjenta-
mi), przebywające na sali chorych (np. 
odwiedzający) – opuściły tę salę na 
czas rozmowy z pacjentem.

W  każdym przypadku, gdy roz-
mowa o  stanie zdrowia pacjenta 
związana jest bezpośrednio z  rato-
waniem życia bądź zdrowia i  nie-
przeprowadzenie rozmowy w trybie 
natychmiastowym mogłoby nara-
zić pacjenta na uszczerbek, możli-
we jest przeprowadzenie rozmowy 
w każdym miejscu.

Czy można oznaczać imieniem 
i nazwiskiem pacjenta 
produkty medyczne?

Ze względu na ograniczenie ryzy-
ka pomyłek, oznaczenie produktów 
medycznych imieniem i  nazwiskiem 
pacjenta jest dopuszczalne. Zasada 
powyższa dotyczy wszystkich produk-
tów leczniczych (w tym podawanych 
w  kroplówkach), wyrobów medycz-
nych i  innych środków podawanych 
pacjentowi.

Czy można udzielać informacji 
o stanie pacjenta 

Gdy nie ma pewności 
co do tożsamości rozmówcy?

8 czerwca 2018 r. na popularnej 
Zakopiance doszło do wypadku dro-
gowego, w którym uczestniczył auto-
kar, wiozący dzieci wracające z zielonej 

szkoły do Warszawy. Część poszkodo-
wanych uczniów trafiła do szpitali. Ro-
dzice, opiekunowie poszkodowanych 
dzieci mieli duże problemy z  uzyska-
niem informacji, w  którym szpita-
lu znajdują się aktualnie ich dzieci. 
Krótko mówiąc - szpitale nie chciały 
udzielać informacji na temat pacjen-
tów z  wypadku, uzasadniając swoją 
odmowę zapisami RODO.

Opisany powyżej przypadek zdecy-
dował, że Ministerstwo Zdrowia posta-
nowiło przedstawić wykładnię RODO 
w zakresie udzielania informacji o pa-
cjencie w sytuacjach nagłych. Zgodnie 
z  tym stanowiskiem, udzielanie infor-
macji o  stanie zdrowia pacjenta oso-
bom trzecim, wówczas gdy nie mamy 
pewności np. czy osoba po drugiej 
stronie telefonu jest tą, za którą się po-
daje, może mieć miejsce w sytuacjach 
wyjątkowych – w przypadkach, kiedy 
odmowa udzielenia informacji o  po-
bycie pacjenta w szpitalu może unie-
możliwić realizację prawa członków 
rodziny lub osób bliskich do informacji 
o stanie zdrowia pacjenta. 

Informacji takich powinniśmy udzie-
lić w sytuacjach nagłych (np. wypadek 
drogowy, klęska żywiołowa) oraz w sta-
nach zagrożenia dla życia pacjenta. Na-
leży kierować się zasadą minimalizacji 
i  przekazywać telefonicznie jedynie 
te informacje, które są niezbędne do 
działania w stanie wyższej konieczności. 
Należy uznać, że w takich przypadkach 
nie ma też potrzeby udzielania szcze-
gółowych informacji o  stanie zdrowia 
– można tu przypomnieć, że rodzice 
dzieci poszkodowanych w  wypadku 8 
czerwca br. oczekiwali jedynie informa-
cji czy w określonym szpitalu przebywa 
ich dziecko. 

Przed udzieleniem informacji o sta-
nie zdrowia pacjenta, powinniśmy 
dostatecznie uprawdopodobnić, że 
rozmówca jest osobą uprawnioną do 
uzyskania tej informacji np. poprzez 
zadanie pytań kontrolnych – np. zapy-
tanie o PESEL pacjenta lub adres jego 
miejsca zamieszkania.

We wtorkowe popołudnie 25 wrze-
śnia w siedzibie naszej Izby odbyło się 
uroczyste wręczenie praw wykonywa-
nia zawodu 29 absolwentom wydzia-
łów lekarskich i  lekarsko-dentystycz-
nych. Oprócz głównych bohaterów 
uroczystości dopisali goście. Na spo-
tkanie przybył prezydent Torunia Mi-
chał Zaleski. Obecni byli dyrektorzy naj-
większych szpitali z  regionu. W  części 
artystycznej z oryginalnym programem 
wystąpił uluzjonista Jakub Cichocki, 
którego nagrodzono rzęsitymi brawa-
mi. Obok prezentujemy listę nowych 
członków KPOIL, którym serdecznie 
gratulujemy i  życzymy wspaniałej ka-
riery !

(bad)

NOWI CZŁONKOWIE KPOIL

Wręczenie 
praw 

wykonywania 
zawodu

Jeszcze chwila i wreszcie będę mogła 
zacząć leczyć.
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Balcerak Alicja – lekarz dentysta
Bielawa Michalina – lekarz
Bukowska Alicja – lekarz dentysta
Dominikowska-Burak Ewa – lekarz
Fikert Anna – lekarz dentysta
Gachewicz Bartosz – lekarz
Grzybowska Kaja – lekarz
Kaczyńska Ewelina – lekarz
Kuffel-Krzemińska Maria – lekarz dentysta
Kukla Agata – lekarz
Kukla Piotr – lekarz
Madurajska Monika – lekarz dentysta
Mężydło Jakub – lekarz
Nappi Teresa – lekarz
Obolewicz Agnieszka – lekarz
Panek-Strąkowska Marta – lekarz
Peszko Beata – lekarz dentysta
Pobłocka Daria – lekarz
Romanowska Agata – lekarz
Rydzyński-Beiger Michał – lekarz
Sala Natalia – lekarz
Sheremeta Inna – lekarz
Strąkowski Mikołaj – lekarz
Strycharz Angelika – lekarz
Winczakiewicz Katarzyna – lekarz
Wojtynek Piotr – lekarz
Woźny Karolina – lekarz
Ziemkiewicz Monika – lekarz
Ziółkowski Jan – lekarz

NOWI CZŁONKOWIE KPOIL

Tym razem uroczystość zaszczycił prezydent Torunia Michał Zaleski. Prezes KPOIL, doktor Wojciech Kaatz 
zachęcał młodych lekarzy 
do pracy w samorządzie.

Prawa wręczone – czas na posiłek.

Kilka lat wytężonej nauki i... wreszcie jest!
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Urodziła się 11 lipca 1928 r. w  Po-
znaniu. Maturę zdała w roku 1948 w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Marii Ko-
nopnickiej w  Inowrocławiu. W 1953  r. 
uzyskała dyplom na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w  Gdań-
sku. Specjalizację II stopnia w pediatrii 
w  1965 r. w  Warszawie. Zaintereso-
wana dermatologią dziecięcą w  roku 
1974 zdała egzamin specjalizacyjny 
I  stopnia. Pracowała kolejno w  w  po-
radniach dziecięcych w  Bydgoszczy 
i Chełmży (1953-1965). Pełniła funkcję 
inspektora ds. pediatrii w Powiatowym 
Wydziale Zdrowia w Toruniu. Zorgani-
zowała i prowadziła spełecznie Punkty 
Dojazdowe w  czterech wsiach powia-
tu toruńskiego. Prowadzony przez nią 
Ośrodek Zdrowia w  Górsku uzyskał 

Doktor Wanda Koziełł
tytuł najlepszego w  województwie 
bydgoskim (1966). W  roku 1967 roz-
poczęła staż specjalizacyjny w Oddziale 
Dermatologicznym Szpitala Zakaźnego 
w Toruniu. W roku 1977 po zdaniu eg-
zaminu specjalizacyjnego zorganizo-
wała pierwszą w Toruniu Wojewódzką 
Poradnię Dermatologii Dziecięcej. Przez 
wiele lat pełniła funkcję konsultanta 
w  dermatologii dziecięcej w  Szpitalu 
Zakaźnym i  Dziecięcym w  Toruniu. 
Była wieloletnim członkiem Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego. Zmarła 
29 sierpnia 2018 r.

Przygotowano na podstawie własno-
ręcznie napisanego życiorysu.

Opracował 
dr n. med. Marian Łysiak

Przychodnia Lekarska 
„NA SKARPIE” Sp. z o.o. 

w Toruniu, ul. Konstytucji 3-go 
Maja 19 

zatrudni lekarza 
chorób wewnętrznych 

lub lekarza rodzinnego, oraz 
lekarza pediatrę na korzystnych 

warunkach płacowych. 
Warunki do omówienia: 

tel. 56 648 64 18 
lub 56 650 80 01.

Indywidualna Praktyka 
Dentystyczna Janusz Dąbrowski 

w Kowalewie Pomorskim 
poszukuje ambitnego, 

chętnego do pracy stomatologa. 
Oferujemy: dużą bazę pacjentów, 

w pełni wyposażony gabinet, 
samodzielne stanowisko 
pracy, pełen zakres usług 
stomatologicznych, praca 

z przeszkolonym asystentem, 
elastyczny czas pracy.
Osoba kontaktowa: 
Janusz Dąbrowski, 

e-mail: dentysta.dabrowski@wp.pl
tel. 663 581 237.

Sprzedam
praktykę stomatologiczną 

w centrum Włocławka. 
tel. 601 631 474

PRACA

SPRZEDAM 

LEKARZE SENIORZY 
ZAPRASZAJĄ NA BRYDŻA.

Informacje i zgłoszenia 
u Pani Agnieszki Lis
56 655 41 60 w. 18
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KALENDARIUM PREZESA
KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W TORUNIU

18.09.2018 – 26.10.2018

Lp. Data Wydarzenie
1. 18.09.2018 r. Spotkanie z P. dyrektor SSM – Krystyną Zaleską
2.

21.09.2018 r.

Otwarcie i udział w Konferencji EXPO Diabetica

3.
Spotkanie z Prezydentem m. Torunia 
– Michałem Zaleskim

4.
Otwarcie sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy 
(UPPL)

5. 22.09.2018 r.
Spotkanie z przedstawicielami sejmiku i miasta w ramach 
sympozjum UPPL

6. 24.09.2018 r.
Spotkanie w izbie lekarskiej z przedstawicielem 
tegoroczn. stażystów

7. 25.09.2018 r. Uroczyste wręczenie PWZ stażystom edycji 2018/2019
8.

26.09.2018 r.

Spotkanie ze stażystami skierowanymi do SSM

9.
Mediacje z kons. woj. ds. hematologii i dyr. SSM 
w sprawie oddz. hematologii

10.
28-29.09.2018 r.

Udział w posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL 
w Słoku k. Bełchatowa

11. Udział w IX Spotkaniach Stomatologicznych
12. 03.10.2018 r. Posiedzenie Prezydium ORL
13. 09.10.2018 r. Posiedzenie ORL
14. 10.10.2018 r. Spotkanie z prezesem Inter Polska
15. 11.10.2018 r. Spotkanie z delegacją z izby lekarskiej z Getyngi

16.
12.10.2018 r.

Otwarcie Konferencji Stomatologicznej EXPODENT 
(Toruń)

17. Prezydium Konwentu NRL (Gniezno)
18. Konwent Prezesów NRL (Gniezno)

19. 13.10.2018 r.
Konferencja w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej 
(Gniezno – org. WIL)

20. 19.10.2018 r. Krajowa Komisja Wyborcza (Kwiatkowice k. Łodzi)

21. 26.10.2018 r
Koncert dr. Jacka Gesska + spotkanie integracyjne 
środowiska lekarskiego

KARTY FITNESS, 
REKREACJI 
I ROZRYWKI

Oferta specjalna dla członków Ku-
jawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej a w tym między innymi:
– ponad 4500 obiektów sportowych, 

basenów i miejsc rekreacji dostęp-
nych w całej Polsce,

– ponad 60 rożnych usług: siłowni, 
basenów, zajęć fitness, gier zespoło-
wych, sportów walki, tańca,

– ponad 500 dodatkowych miejsc ofe-
rujących usługi rekreacyjno-rozryw-
kowe,

– bilety do kin w całej Polsce ze zniżką 
do 25%,

– vouchery do teatrów z 15% zniżką 
od ceny proponowanej przez portal 
e-wejściówki.
Z przyjemnością informujemy, że po 

kilkumiesięcznych negocjacjach szczę-
śliwie doprowadziliśmy do podpisania 
porozumienia z OK System – firmą 
wyspecjalizowaną w sprzedaży usług 
prozdrowotnych, za pomocą tzw. Kart 
sportowo-kulturalnych. 

Wszelkie procedury związane z przy-
stąpieniem do programu Kart Fitness, 
Rekreacji i Rozrywki są maksymalnie 
uproszczone i mają formę elektronicz-
ną. Szczegółowe informacje na stronie 
www.kpoil.torun.pl, w zakładce: Im-
prezy i czas wolny/czas wolny, – strony 
OKSystem: www.oksystem.pl 

Miłego spędzania wolnego czasu!
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Minister zdrowia dofinansuje 
wybrane SOR-y 
w kujawsko-pomorskiem

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał trzy 
umowy na łączną kwotę ponad 3 mln zł, które będą 
przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu 
medycznego dla szpitalnych oddziałów ratunko-
wych oraz jedną w ramach programu „Wsparcie na 
starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa”. Podpisa-
nie umów odbyło się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 
2 im. dr. Jana Biziela oraz Szpitalu Uniwersyteckim 
nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Podczas wizyty 
w Bydgoszczy szef resortu zdrowia podpisał umowy 
na dofinansowanie dla: Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A Ju-
rasza w Bydgoszczy; Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka 
w Inowrocławiu; Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie; Wyż-
szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

„Bydgoszcz zawsze była takim miejscem na mapie, 
w którym ochrona zdrowia była dobra i warto było 
tutaj inwestować. Pieniądze zainwestowane w pierw-
szy szpital kliniczny już procentują. Dwa szpitale uni-
wersyteckie jednak nie wystarczą, jeżeli w okolicy nie 
będzie też dobrych jednostek, które będą blisko pa-
cjenta, gdzie na SOR można dostać od razu pomoc. 
Do tego potrzebne są też kadry, które widzę, że często 
są kształcone lokalnie i później zasilają system” – pod-
kreślał prof. Łukasz Szumowski.

Ministerstwo Zdrowia ze środków unijnych wspie-
ra też system ratownictwa medycznego. „Wszystkie 
środki, które przeznaczamy na wsparcie szpitalnych 
oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i  skutecz-
nemu ratowaniu życia. Fundusze unijne trafiają m.in. 
do szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są nie-
zwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa me-
dycznego. Są również przekazywane na kształcenie 
kadr medycznych – w tym przypadku na stypendia 
dla pielęgniarek” – dodał. Ministerstwo Zdrowia zde-
cydowało także o ogłoszeniu naboru, w którym do-
finansowanie przeznaczone będzie na zakup sprzętu 
medycznego dla dzieci.

„Widzimy potrzebę zmian – chcemy wzmocnić 
działania na rzecz rozwoju infrastruktury i zasobów 
kadrowych w  obszarach opieki nad matką i  dziec-
kiem” – podkreślił minister.

Źródło: isbzdrowie.pl

KATEDRA I KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KATEDRA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII

KATEDRA I ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
KATEDRA UROLOGII

KATEDRA I ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową z cyklu: 
 

Pacjent z zaburzeniami endokrynologicznymi – punkt widzenia 
anestezjologa, endokrynologa, radiologa i chirurga. 

honorowy patronat:

 

Konferencja rozpocznie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy przy ul. Ja-
giellońskiej 96:

16.00-16.20 Rozpoczęcie Konferencji 
 – dr hab. Katarzyna Wawrzyniak, Bydgoszcz
 Wykład wprowadzający: Jak rozpoznać kto nie rokuje przeżycia 
 w intensywnej terapii?
 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, Poznań
16.20-16.40 Pacjent z zaburzeniami endokrynologicznymi leczony w oddziale 
 intensywnej terapii – punkt widzenia endokrynologa
 prof. dr hab. n. med. Roman Junik, Bydgoszcz
16.40-17.00 Endokrynologiczny aspekt incidentaloma nadnerczy 
 – dr Katarzyna Krzyżewska, Bydgoszcz
17.00-17.20 Radiologiczny aspekt incidentaloma nadnerczy
 dr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK, Bydgoszcz
17.20-17.40 Znaczenie incidentaloma nadnerczy w praktyce chirurgicznej
 dr hab. n. med. Maciej Słupski, Bydgoszcz
17.40-18.00 Zabieg adrenalektomii – punkt widzenia urologa
 prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, Bydgoszcz
18.00-18.20 Laboratoryjny aspekt diagnostyki guzów chromochłonnych 
 nadnerczy
 dr hab. n. med. Anna Stefańska, Bydgoszcz
18.20-19.00 Aspekty prawne leczenia 
 prof. dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska, Łódź
19.00-19.10 Dyskusja i podsumowanie Konferencji
 dr hab. Katarzyna Wawrzyniak, Bydgoszcz

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Uczestnik otrzymuje 4 punkty edukacyjne.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację na adres mailowy: kikanest@cm.umk.p

Polskie Lekarskie Towarzystwo 

Radiologiczne

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

KOMUNIKATY
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Codziennie 33 osoby umierają z powodu raka jelita grubego
Roczne koszty świadczeń i leków z tytułu raka jelita grubego w 2016 r. wyniosły ponad 820 mln zł – powiedział 

Błażej Rawicki, prezes Fundacji EuropaColon Polska. 27 września obchodzony jest Światowy Dzień Przerzutowego 
Raka Jelita Grubego. Z tego powodu zostało zorganizowane śniadanie prasowe w restauracji Prodiż Warszawski, 
podczas którego eksperci i rodziny pacjentów rozmawiali na temat tego, jak radzić sobie z chorobą. W Polsce żyje 
ponad 115 000 pacjentów z rakiem jelita grubego. Jest około 1500 pacjentów z przerzutami do wątroby i płuc po-
zostawionych bez szans na dłuższe życie zmaga się z brakiem dostępu do 3 i 4 linii leczenia. Codziennie 33 osoby 
umierają z powodu raka jelita grubego – powiedział podczas spotkania Błażej Rawicki, prezes Fundacji EuropaCo-
lon Polska. Tłumaczył, że łączne koszty świadczeń i  leków z tytułu raka jelita grubego w 2016 r. wyniosły ponad 
820 mln zł. W Polsce rośnie zachorowalność na raka jelita grubego Ma na to wpływ kilka czynników: ścisły związek 
z poziomem rozwoju ekonomicznego, brak ruchu, otyłość oraz brak upowszechnienia badań przesiewowych Liczba 
nowych zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w naszym kraju wynosi około 19 tys., co oznacza, że 
Polska należy do krajów o najwyższej liczbie zachorowań w całej Europie, przy czym wskaźnik przeżyć 5-letnich 
jest niższy o ponad 10% od średniej europejskiej. 63% polskich pacjentów umiera, podczas gdy w innych krajach 
wartość ta oscyluje w granicach 40%.

Źródło: medexpress.pl

Rusza pilotaż elektronicznych skierowań.
Według informacji resortu zdrowia rusza pilotaż elektronicznych skierowań. Kolejny krok to elektroniczne zwol-

nienia lekarskie, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia br. Docelowo całkiem zastąpią one tradycyjne, papierowe 
L4, co usprawni przepływ dokumentacji pomiędzy pracownikiem, przedsiębiorstwem i ZUS. - To pokazuje, że pod-
chodzimy do tematu poważnie i stawiamy sobie ambitne cele, ale co ważniejsze - realizujemy je. Teraz skupiamy 
się na zbudowaniu fundamentu informacyjnego, który będzie punktem wyjścia dla nowych e-usług. To ważne, 
żeby rozpocząć te projekty od wyznaczenia sobie standardów i  zbudowania wspólnej platformy, która pozwoli 
na efektywne wykorzystanie środków u wszystkich podmiotów w systemie ochrony zdrowia - mówi wiceminister 
zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak wynika z tegorocznego badania „E-zdrowie oczami Polaków”, przeprowadzonego przez LekSeek Polska, sami pacjenci 
są bardzo otwarci na cyfrowe rozwiązania w służbie zdrowia. Za najbardziej atrakcyjne uważają możliwość wprowadzenia 
rejestracji online na refundowane wizyty oraz otrzymywanie recept i zwolnień lekarskich drogą elektroniczną.

Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Polska, podkreśla, że cyfrowa transformacja w służ-
bie zdrowia to złożony, wieloetapowy proces, który obejmuje nie tylko technologie czy narzędzia informatyczne. 
Wymaga też zmiany sposobu myślenia i  nowych kompetencji cyfrowych. Beneficjentem wszystkich tych zmian 
będą przede wszystkim pacjenci. – Cyfrowa transformacja pozwoli na skuteczną profilaktykę, promocję zdrowia, 
dłuższe i bardziej komfortowe życie. Jeżeli przebiegnie w odpowiednim zakresie i tempie, pacjenci uzyskają szereg 
korzyści. Dostęp do lekarzy będzie szybszy, poprawi się jakość leczenia, chociażby ze względu na to, że będziemy 
promować opiekę koordynowaną nad pacjentem. Wszystko to oznacza, że to nie pacjent będzie szukał opieki, ale 
opieka zdrowotna będzie podążała za pacjentem. Być może uda się również ograniczyć czas hospitalizacji na rzecz 
opieki w środowisku domowym - mówi Michał Kępowicz.

Kolejnym zagadnieniem, o którym warto rozmawiać to kwestia efektywnego połączenia i analizy zbiorów danych 
będących w dyspozycji poszczególnych jednostek służby zdrowia. Przez to, że dziś te zasoby są zamknięte, sam 
pacjent nie ma całościowej wiedzy na temat swojego stanu zdrowia. – Nasz pomysł polega na tym, żeby poprzez 
połączenie zbiorów danych zapewnić pacjentowi dostęp do ogółu informacji na temat stanu jego zdrowia. Istnieją 
systemy mogące tworzyć takie zbiory, na podstawie których pacjenci mogliby otrzymywać porady i pomoc. Rozwią-
zanie to może mieć również zastosowanie w profilaktyce. Koncentrując się na profilaktyce, czyli pokazując ludziom, 
że przez regularny sport i zmianę diety mogą poprawiać swój stan zdrowia, można faktycznie obniżyć koszty opieki 
zdrowotnej – mówi Vincent van Pelt, ekspert ds. e-Zdrowia holenderskiej organizacji Nictiz.

Źródło: ppr.pl
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Ponad pół tysiąca osób związa-
nych ze środowiskiem medycznym 
uczestniczyło w  kolejnych Igrzyskach 
Lekarskich, które odbyły się w  dniach 
5-9.09.2018 w  Zakopanem. W  prze-
pięknej scenerii górskiej, na terenie 
Centralnego Ośrodka Sportowego 
(COS) przez kilka dni trwały rywalizacje 
między ludźmi, których łączy nie tylko 
wykształcenie medyczne, ale przede 
wszystkim zamiłowanie do sportu oraz 
dla których aktywność fizyczna stanowi 
integralny element życia. W tym roku 
po raz pierwszy wzięliśmy rodzinnie 
udział w  tej ogólnopolskiej imprezie. 
Zostałam zachęcona przez znajomego, 
który uczestniczył w wydarzeniu w po-
przednich latach. 

Po kilku dniach chodzenia po górach 
i zdobywania szczytów nadszedł w koń-

Igrzyska Lekarskie Zakopane 2018
cu dzień, którego szczególnie rodzinnie 
oczekiwaliśmy. Ja, anestezjolog Szpitala 
Dziecięcego w  Toruniu, mój mąż oraz 
naszych trzech synów w wieku 7, 9 i 11 
lat uczestniczyliśmy w zawodach lekko-
atletycznych. Startowaliśmy w biegach 
sprinterskich (100 m, 400 m), biegach 
na 1500 m i 3000 m oraz biegach prze-
łajowych. Dzieciom również zostały 
przydzielone kategorie sportowe: bieg 
na 60 m, rzut piłeczką i skok w dal. Po 
kilkunastu latach „ciszy” sportowej, 
udział w biegach wyzwalał w nas skraj-
ne emocje, obawy, niepewność, mobi-
lizację, ducha rywalizacji, chęć zabawy 
oraz lekki dystans do uzyskanych wyni-
ków. Atmosfera w  obszarze zawodów 
lekkoatletycznych była fantastyczna. 
Osoby mające wiedzę na temat zasad 
techniki rzutu i  skoku w  dal udzielały 

nam cennych rad. Niekiedy dobiegnię-
cie do mety było ogromnym osiągnię-
ciem. W czasie biegu nie myślałam tylko 
o  dobrym rezultacie, ale często tylko 
o  tym, aby dać radę dobiec do końca 
i  się nie poddać. Przecież i  tak zawsze 
na mecie czekały na zawodników bra-
wa, niezależnie od wyniku. Myślę, że 
był to bardzo dobry i skuteczny sposób 
wszczepienia zamiłowania do sportu 
dzieciom.

Ostateczny wynik medalowy 
w  Igrzyskach to 15 medali (4 moje, 3 
męża i 6 chłopców). Śmiem twierdzić, 
że godnie reprezentowaliśmy toruński 
rejon, stając wielokrotnie na podium. 

Więcej informacji można uzyskać na 
stronie: www.igrzyskalekarskie.org

Renata Kopycińska
fot. Zbigniew Kopyciński

Autorka tekstu przed startem na 1500 m.Mąż (po prawej) wiernie dotrzymywał mi kroku.
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Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nasze dzieciaki przed startem.

Wieczorna gala rozdania medali.

Zawsze uważaj na histeryków. Mogą 
chorować na wiele chorób.

To, że akurat sporo wiesz o fizjologii, bio-
chemii i anatomii nie oznacza, że wiesz 
cokolwiek o  życiu i  ludziach. Pozwól, 
żeby twoi pacjenci i  inni ludzie uczyli 
cię tego.

Naucz się czegoś od każdego pacjenta, 
z którym się stykasz.

Nie ma czegoś takiego jak nieciekawy 
pacjent. 
Wszyscy są fascynujący w jakiś sposób.
Odkryj, na czym to polega.

Nigdy nie dyskutuj z pacjentem o swoim 
osobistym życiu.
Jeśli czujesz taką potrzebę – znajdź kilku 
nowych przyjaciół
lub odśwież stosunki z rodziną.

Uważaj na uwodzicielskich pacjentów.
Naucz się postępować z  nimi prostoli-
nijnie.
Jeśli zachowanie pacjenta nie ulegnie 
zmianie – skieruj go do innego lekarza.

Większość lekarzy ogólnych podaje nie-
dostateczne dawki leków w depresji
I przesadne dawki – w niepokoju.
Obie dolegliwości mogą stanowić prze-
mijające fazy ludzkiego życia.

Źródło: Clifton K. Meador 
„Lekarz doskonały”, Sanmedica 1995.

BYĆ LEKARZEM 
DOSKONAŁYM

CYTATY

Turystyka górska przed igrzyskami. Naprawdę tam jest pięknie!
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 21 czerwca 2018 r. 

zmarł Pan Doktor

Zdzisław Skowroński
82 lata

Emerytowany lekarz internista, specjalista reumatologii 
z Ciechocinka. Absolwent rocznika 1968 AM w Warszawie. 

Pracował w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym 
w Ciechocinku. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 3 września 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Alfreda Limont
71 lat

Specjalistka chorób wewnętrznych i diabetologii. 
Absolwentka rocznika 1970 AM w Gdańsku. 

Przed emeryturą związana z Poradnią Diabetologiczną 
przy Szpitalu Miejskim w Toruniu.

Rodzinie Pani Doktor
Pani Dr Lucynie Limont-Tarasiuk

wyrazy głębokiego współczucia składa 
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 29 sierpnia 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Małgorzata Janiszewska
52 lata

Lekarz stomatolog, specjalistka ortodoncji. 
Absolwentka rocznika 1991 AM w Gdańsku. Pracowała 
w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu oraz 

w Przychodni Nowak&Nowak w Toruniu.
Czynny uczestnik spotkań Oddziału Toruńskiego 

Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 29 sierpnia 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Anna Świtakowska
76 lat

Specjalistka anestezjologii i reanimacji. Absolwentka 
rocznika 1965 AM w Lublinie. Pracowała w Regionalnym 

Szpitalu Specjalistycznym im. dr W. Biegańskiego 
w Grudziądzu. Wyróżniona Tytułem i Odznaczeniem 

PRO GLORIA MEDICI.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 19 lipca 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Helena Bagińska
86 lat

Emerytowana specjalistka pediatrii z Ciechocinka. 
Absolwentka rocznika 1955 AM w Poznaniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 5 września 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Jadwiga Berg
92 lata

Emerytowana lekarz pediatra, specjalistka ftyzjatrii 
dziecięcej z Torunia. Absolwentka 1954 AM w Lublinie. 

Wyróżniona Tytułem i Odznaczeniem 
PRO GLORIA MEDICI.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 18 września 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Teresa Żbikowska
64 lata

ekarz chirurg z Lipna. Absolwentka rocznika 1978 
Pomorskiej AM w Szczecinie. Pracowała w Szpitalu 

w Lipnie.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 29 sierpnia 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Wanda Koziełł
90 lat

Emerytowana lekarz dermatolog, specjalistka pediatrii 
z Torunia. Absolwentka rocznika 1953 AM w Gdańsku.

Rodzinie Pani Doktor
Pani Dr Jolancie Augustynowicz-Koziełł 

wyrazy głębokiego współczucia składa Kujawsko-Pomorska 
Okręgowa Izba Lekarska 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 22 września 2018 r. 

zmarł Pan Doktor

Jarosław Suchorzewski
87 lat

Emerytowany lekarz internista z Grudziądza. 
Absolwent rocznika 1963 AM w Białymstoku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 23 września 2018 r. 

zmarł Pan Doktor

Wiesław Pieniążek
62 lata

Specjalista okulistyki z Włocławka. Absolwent rocznika 
1981 Wojskowej AM w Łodzi. Pracował w Wojewódzkim 

Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 września 2018 r. 

zmarł Pan Doktor

Damian Janiszewski
41 lat

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Torunia. 
Absolwent rocznika 2002 AM w Bydgoszczy. Pracował 

w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 6 września 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Krystyna Sipak
88 lat

Lekarz stomatolog, specjalistka stomatologii zachowawczej 
z Golubia-Dobrzynia. Absolwentka rocznika 1954 

Pomorskiej AM w Szczecinie. 

Pani Annie Ziółkowskiej 
z Delegatury Izby Lekarskiej we Włocławku

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
składają pracownicy Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej

Państwu Dr Dr 
Ewie i Adamowi Koponiom 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ

składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa 
Izba Lekarska 

Drogiemu Koledze
dr. Łukaszowi Bernatowi

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie

OJCA

składają współpracownicy z Oddziału Kardiologii 
i Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Panu Doktorowi Krzysztofowi Kroinie
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA

składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa 
Izba Lekarska
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